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O Cidacs/Fiocruz-Ba foi criado em dezembro 
de 2016 para desenvolver atividades de gestão 
e integração de grande volume de dados 
administrativos. Para isso, segue princípios éticos 
e normativos com segurança e privacidade em um 
ambiente computacional de alto desempenho. O 
intuito é possibilitar o acesso a dados integrados 
para produzir conhecimentos em saúde de forma 
interdisciplinar através de uma rede colaborativa 
de pesquisa nacional e internacional. 

O Cidacs/Fiocruz-Ba possui uma estrutura 
de governança de dados, com diretrizes que 
visam ampliar o debate e a reflexão sobre a 
integração destes para gerar conhecimentos e 
evidências sobre as desigualdades sociais e seus 
impactos na saúde da população brasileira. Nesta 
perspectiva, o processo de aperfeiçoamento 
de mecanismos de obtenção, armazenamento, 
gestão, arquitetura e infraestrutura de dados, 
bem como de metodologias de proteção da 
privacidade, de vinculação e qualidade dos dados, 
de aprimoramento das capacidades de análise e 
de suas consequências éticas, legais e sociais são 
contínuos. 

A gestão de dados é inteiramente voltada aos 
métodos, técnicas e protocolos aderentes aos 
princípios FAIR - elaborados para permitir que 
dados fragmentados e dispersos se tornem 
Encontráveis (Findable), Accessíveis (Accessible), 
Interoperáveis (Interoperable) e Reutilizáveis 
(Reusable), delineando características, 
ferramentas, vocabulários e infraestruturas 
necessários para isso. São princípios adotados 

1. INTRODUÇÃOSUMÁRIO
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internacionalmente para gestão de dados na 
perspectiva da Ciência Aberta, que distinguem 
dados e metadados com o objetivo de apoiar 
uma ampla gama de condições para que sejam 
aderentes aos aspectos éticos e legais.

No Cidacs/Fiocruz-Ba, concebeu-se uma 
Plataforma para operar grandes volumes dados 
(big data) administrativos governamentais, 
visando a integração destes com qualidade e 
acurácia para pesquisa em saúde, habilitando o 
recebimento, armazenamento, processamento, 
preservação e disponibilização dos mesmos. 
Esta inovação, voltada à integração de dados de 
diferentes fontes, propicia a geração de novos 
conhecimentos e evidências que, por sua vez, tem 
o potencial de orientar intervenções em saúde 
e em políticas públicas que visem melhorar as 
condições de vida da população brasileira. Nesta 
concepção, dados administrativos governamentais 
são processados e vinculados resultando em bases 
de dados integradas com alto grau de acurácia para 
responder a questões científicas. 

O desenvolvimento da plataforma de dados 
integrados para pesquisa habilita a produção de 
dados, a curadoria de dados e acesso aos dados, 
garantindo a segurança, privacidade, uso ético e 
protocolos para:

• Receber, tratar e processar grande volume 
de dados;

• Armazenar, catalogar e preservar datasets;

• Desenvolver e aprimorar métodos de 
vinculação de dados, estimação de acurácia, 
extração e anonimização;

• Acesso a dados vinculados e anonimizados 
por pesquisadores que atendam os 
requisitos estabelecidos;

• Desenvolvimentos de múltiplos métodos 
para análise.

A integração de registros entre diferentes fontes, 
governamentais-administrativas ou não, requer 
dados individualizados e identificados para a 
aplicação de técnicas de vinculação de dados, 
em especial usando a ferramenta de vinculação 
Cidacs-RL. A vinculação de dados originários 
de registros administrativos para estudos de 
base populacional é uma ferramenta valiosa para 
subsidiar políticas públicas porque possui alto nível 
de validade externa. 

O art.13 da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), 
que aborda a pesquisa em saúde pública, diz que 
“os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a 
bases de dados pessoais, que serão tratados 
exclusivamente dentro do órgão e estritamente 
para a finalidade de realização de estudos e 
pesquisas e mantidos em ambiente controlado 
e seguro, conforme práticas de segurança 
previstas em regulamento específico e que 
incluam, sempre que possível, a anonimização 
ou pseudoanonimização dos dados, bem 
como considerem os devidos padrões éticos 
relacionados a estudos e pesquisas”.



6 7

Antes de ter acesso aos dados de acordo com o 
fluxo básico (Figura e Quadro 1), o pesquisador 
(interno, externo ou parceiro) deve submeter o 
projeto proposto (máximo de 4000 caracteres, 
com introdução, objetivo, metodologia e seus 
autores) ao comitê científico por correio eletrônico. 
Este projeto será cadastrado em um sistema de 
submissão pelo próprio comitê científico, para 
controle e rastreabilidade, e será avaliado em prazo 
compreensível. O comitê verificará a sobreposição 
com trabalhos em andamento e sua viabilidade 
de acordo com a missão do Cidacs/Fiocruz-Ba. 
O parecer final caberá aos membros do comitê, 
que emitirão conclusão com aprovação definitiva, 
recusa ou recomendação de alterações. Após a 
aprovação, o pesquisador responsável (interno, 
externo ou parceiro) pela proposta será autorizado, 
mediante aviso, a continuar os procedimentos de 
acesso a dados a partir da Figura 1 e do Quadro 1. 

Cabe ressaltar que os projetos de mestrado, 
doutorado ou pós-doutorado são tratados de 
forma diferenciada, devido a duração necessária 
para a conclusão dos trabalhos, período durante 
o qual o tema fica reservado/bloqueado ao aluno. 
Assim que o projeto é submetido, o comitê o recebe 
e tem um mês para avaliar a proposta e a possível 
participação de pesquisadores interessados no 
mesmo tema. O sistema de cadastro das propostas 
dos projetos possibilita o acompanhamento do 
processo no Cidacs/Fiocruz-Ba, com o intuito de 
promover a ampla difusão das informações sobre 
as propostas de estudo em desenvolvimento 
e o estabelecimento de cooperação entre 
pesquisadores. Mesmo considerando que a 

responsabilidade sobre coautoria formalmente 
seja de quem submeteu a proposta, circular a 
informação entre os responsáveis pelo estudo 
contribuirá para a demarcação bem definida de 
real coautoria, adequada às recomendações do 
International Committee of Medical Journal Editors.

3.1. Catálogo de metadados

O objetivo de um catálogo de datasets é 
apresentar, compartilhar, preservar, explorar 
e explicar os dados disponíveis através de 
metadados. Viabiliza, portanto, a busca por 
informações para que os dados sejam encontrados 
rapidamente por pesquisadores, principalmente os 
dados integrados. 

O Cidacs /Fiocruz-ba decidiu depositar o seu 
catálogo no Dataverse, plataforma que tem 
como principal funcionalidade a produção de um 
identificador único e persistente para cada dataset 
catalogado/ingerido em seu sistema. Uma versão 
preliminar da plataforma sendo apropriada pelo 
Cidacs/Fiocruz-Ba está disponível em  https://
dataverse.intracidacs.org/.

3.2. Acesso controlado a dados integrados 
anonimizados por pesquisadores

Os procedimentos de acesso encontram-se no 
Quadro 1, a seguir:

2. HABILITAÇÃO DE PROJETOS DE 
PESQUISA NO CIDACS

3. ACESSO A DADOS INTEGRADOS 
ANONIMIZADOS PELOS 
PESQUISADORES
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Quadro 1 -  Procedimentos de acesso controlado a datasets anonimizados

Procedimentos Descrição

Requisitos para acesso aos dados
O agente interessado deve se inteirar dos pré-requisitos para acesso aos 
dados integrados e anonimizados no Cidacs/Fiocruz-Ba

Acesso aos metadados
Os pesquisadores podem acessar os metadados e dicionários das bases de 
dados do Cidacs/Fiocruz-Ba. Ver também: “Catálogo de datasets.”

Contato com o Comitê Científico

Uma cópia do projeto é enviada para nosso grupo responsável via e-mail 
e, através da avaliação de compatibilidade e viabilidade para potenciais 
parcerias, uma resposta será encaminhada ao pesquisador ou instituição. 
Os prazos de resposta poderão variar de acordo com a demanda do grupo 
ou duração e complexidade da pesquisa proposta.

Registro de usuário no Cidacs/Fiocruz-Ba
Após aprovação da entrada do projeto no Centro, pesquisadores novos, a 
serem integrados à equipe de execução, deverão preencher o formulário de 
registro do Cidacs/Fiocruz-Ba.

Envio de projeto de pesquisa com aprovação 
ética

Os pesquisadores deverão enviar ao Cidacs/Fiocruz-Ba o projeto de 
pesquisa detalhado e aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa da 
Plataforma Brasil-Sistema CEP/Conep.

Entrega do Plano de Dados

Os pesquisadores deverão preencher e entregar o formulário do plano 
de dados para solicitar extrações de datasets. O processo requer 
acompanhamento por meio de entrevistas e reuniões de alinhamento com 
a equipe da plataforma de dados para esclarecimentos e pactuação de 
prazos, além de registro de necessidades específicas. O referido plano de 
dados também deve conter decisões sobre anonimização de variáveis.

Solicitação de entrada de bases externas e 
instalação de software no ambiente de análises

Quando for necessário, a Curadoria de dados do Cidacs/Fiocruz-Ba 
receberá solicitações dos pesquisadores para a entrada de dados externos 
e instalação de software no ambiente de análises do Cidacs/Fiocruz-Ba.

Assinatura dos termos de acesso e uso dos 
dados

A curadoria encaminhará aos pesquisadores os termos de acesso e uso dos 
dados do Cidacs/Fiocruz-Ba para serem assinados e devolvidos.

Acesso ao ambiente de análises

A Curadoria solicitará ao Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) a 
configuração de máquina(s) virtual(is) para análise de dados do projeto de 
pesquisa, segundo procedimentos internacionais de Data Safe Haven. Cada 
pesquisador terá acesso ao dataset extraído a partir do seu plano de dados 
no ambiente de análises do Cidacs/Fiocruz-Ba.

Novas solicitações de linkage/ renegociação de 
demandas que diferem do projeto inicial

Solicitações que fujam do escopo do projeto inicialmente submetido ao 
Centro requerem nova aprovação por parte de Comitê de Ética e nova 
pactuação de prazos com os setores responsáveis pelas devidas entregas.

Familiarização com condições para publicação 
de artigos, relatórios e demais documentos que 
utilizam datasets do Cidacs/Fiocruz-Ba

As condições específicas para publicação de artigos e outros documentos 
que usam datasets do Cidacs/Fiocruz-Ba deverão ser solicitadas pelos 
pesquisadores, pois dependerão das bases de dados utilizadas, parcerias 
estabelecidas e especificidades do projeto submetido.
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Figura 1 - Fluxo básico
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• Qual é a qualidade dos dados dos datasets do 
Cidacs/Fiocruz-Ba?

Todas as bases originais recebidas no Cidacs/
Fiocruz-Ba passam por um pré-processamento que 
inclui padronização e harmonização dos dados.

• O que significa dados vinculados (Linkage)?

Dados vinculados são gerados a partir do processo 
de Record Linkage (vinculação de registros, em 
tradução livre) entre duas ou mais bases de dados, 
em que informações sobre as mesmas entidades são 
integradas. Aplica-se um algoritmo de vinculação 
que usa o método determinístico (quando há um 
identificador único, como o Número de Identificação 
Social existente nas bases de dados de programas 
sociais), ou por similaridade (por meio de atributos 
comuns, como nome, data de nascimento, nome da 
mãe, sexo e município de residência).

• Onde posso obter informação sobre o Linkage?

Detalhes sobre o método de linkage utilizado no 
Cidacs/Fiocruz-Ba podem ser encontrados neste 
artigo. Sobre a avaliação deste processo em bases 
de dados, o catálogo de metadados de cada um 
dos datasets cadastrados conterá suas medidas 
de qualidade, incluindo curva ROC, sensibilidade e 
especificidade.

• Eu posso ter cópias dos datasets para uso em casa 
ou em meu local de trabalho?

Datasets extraídos para cada projeto de pesquisa só 
poderão ser acessados no ambiente de análises de 
modo remoto através de VPN, conforme as normas 

de privacidade e segurança de dados do Cidacs/
Fiocruz-Ba. Não é permitida a saída de dados do 
ambiente de análises do Centro.

• Qual é a configuração das Máquinas Virtuais (VMs)?

A configuração dos recursos do ambiente de análise 
(VM) é dimensionado de acordo com: volume das 
bases disponibilizadas, tipo da análise, ferramentas 
a serem utilizadas e número de usuários. Uma 
configuração comum entre nossos usuários é, por 
exemplo: 128GB RAM, 20 vCPUs cores, 300GB disco.

• Que ferramentas estarão disponíveis para análise de 
dados?

Três ferramentas open-source estarão disponíveis a 
pedido, exemplarmente: Spark, R e Python.

• É possível usar ferramentas de domínio privado para 
analisar os dados das Coortes?

Sim, mas como não são ferramentas open-source, 
devem ser compradas pelo pesquisador com 
posterior instalação pelo setor de suporte do 
Cidacs/Fiocruz-Ba, responsável por acompanhar o 
processo junto ao pesquisador. O suporte a essas 
ferramentas (para além da instalação) também será 
de responsabilidade do pesquisador.

• Em relação à segurança, quais são os procedimentos 
de acesso aos dados?

Os pesquisadores devem se comprometer com o 
uso ético e responsável dos dados, que inclui utilizar 
os dados somente para a finalidade da pesquisa 
estabelecida e minimizar os riscos de acesso aos 
dados por pessoas não autorizadas. Deverá também 
assinar os devidos termo de responsabilidade, de 
acesso e de uso.

4. PERGUNTAS FREQUENTES

https://bmcmedinformdecismak.biomed central.com/track/pdf/10.1186/s12911-020-01285-w.pdf
https://bmcmedinformdecismak.biomed central.com/track/pdf/10.1186/s12911-020-01285-w.pdf
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• Ao final do projeto, posso ter uma cópia da base de 
dados derivada da análise da pesquisa?

A base de dados derivada da análise passará a ser 
preservada pelo Cidacs/Fiocruz-Ba, reconhecendo 
o direito dos cocriadores para primeira utilização. 
Após término do período de embargo (específico 
para cada caso), ficará disponível para reuso levando 
em consideração aspectos éticos, regulatórios e de 
interesse público.

• Posso permitir o reuso da base de dados derivada da 
análise da pesquisa, ao final do projeto?

Esses dados se tornarão um novo produto do Cidacs/
Fiocruz-Ba. Assim, você ou um novo pesquisador 
poderá reutilizar esse novo produto de dados através 
da submissão de um novo projeto de pesquisa ao 
Cidacs/Fiocruz-Ba.

• Quem será o guardião da base de dados derivada da 
análise da pesquisa, ao final do projeto?

O Cidacs/Fiocruz-Ba será o único guardião dos 
dados derivados da análise da pesquisa ao final do 
projeto. Os metadados desse novo produto deverão 
especificar a sua origem.

• Existe um modelo/template para o projeto de 
pesquisa?

Não. O projeto a ser apresentado ao Cidacs/Fiocruz-
Ba deverá ser o mesmo projeto submetido ao Comitê 
de Ética em Pesquisa (Plataforma Brasil). Sugerimos 
que siga as orientações do CEP indicado por sua 
instituição de origem. Lembramos que a estrutura 
padrão de projetos submetidos ao CEP geralmente 
contempla: introdução/justificativa, objetivos gerais 
e específicos, metodologia/materiais/métodos, 
resultados esperados, análise crítica dos riscos e 

benefícios aos participantes do estudo, composição 
da equipe do projeto com respectivas filiações 
institucionais e responsabilidades, orçamento 
financeiro, cronograma e referências bibliográficas. 
No caso do processo para obtenção do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), se 
for utilizar exclusivamente os dados do Cidacs/
Fiocruz-Ba, solicitar dispensa informando que os 
dados anonimizados estritamente necessários para 
responder aos objetivos do estudo serão acessados 
em ambiente seguro e controlado do Cidacs/Fiocruz-
Ba, presencialmente ou via VPN. Sobre a aprovação 
no Comitê de Ética, é importante ressaltar que antes 
do pesquisador/instituição aplicar o projeto ao 
Comitê, a coordenação do Cidacs deve ser contatada 
afim de disponibilizar a declaração de anuência de 
acesso às bases de dados.

• Devemos mencionar o Cidacs/Fiocruz-Ba como 
participante na cessão/fornecimento de dados?

Solicitamos que encaminhe o projeto ao Cidacs/
Fiocruz-Ba antes da submissão na Plataforma Brasil 
para que seja viabilizada a redação e o fornecimento 
do Termo de Anuência de Acesso e Uso da Base de 
Dados, de acordo com o Plano de Dados apresentado 
e aprovado. O referido Termo deverá ser apresentado 
ao Comitê de Ética como um dos documentos 
comprobatórios da existência de condições para o 
desenvolvimento da pesquisa. No Termo fornecido 
pelo Cidacs/Fiocruz-Ba constará o título do projeto, 
responsável pelo projeto e descrição da base de 
dados que será acessada no Cidacs a partir da 
Plataforma de Dados Integrados. Sugerimos que 
o Cidacs seja mencionado na metodologia como 
provedor de acesso controlado aos dados.
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