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RESUMO 

 

 

Apresenta-se um conjunto de diretrizes para identificação de metadados de dados 

de pesquisa de objetos de fronteira. Partiu-se do pressuposto da existência de 

diferentes comunidades científicas e de prática que ao pesquisarem o mesmo objeto 

possuem necessidades diferentes para descrição de seus dados de pesquisa. A 

partir da identificação destas necessidades individuais pode-se ter uma visão global 

mais precisa do conjunto de metadados necessário para descrição dos dados desse 

objeto de pesquisa. Para o alcance do objetivo caracterizou-se a Zika enquanto 

objeto de fronteira e identificaram-se os tipos de dados de pesquisa produzidos no 

contexto deste objeto a partir da forma na qual o dado é originado: processo, método 

ou técnica. Esta pesquisa é considerada de natureza qualitativa, com objetivo 

exploratório, que utilizou como fontes a pesquisa documental, a revisão de literatura 

e a análise de comunidades científicas e de prática utilizando como campo empírico 

as pesquisas em Zika. Apresenta como resultados alcançados: 1) demonstrou-se a 

importância dos dados de pesquisa no contexto da Ciência Aberta; 2) evidenciou-se 

que os Planos de Gestão de Dados abordam os aspectos relacionados aos 

metadados de forma generalista; 3) caracterizou-se a Zika enquanto objeto de 

fronteira; 4) comprovou-se que dados de pesquisa produzidos por diferentes 

comunidades científicas e de prática que pesquisam o mesmo objeto possuem 

especificidades; 5) definiu-se um conjunto de diretrizes para a identificação de 

metadados de dados de pesquisa de objetos de fronteira. 

 

Palavras-Chave: gestão de dados de pesquisa; objeto de fronteira; Zika; 

metadados; Ciência Aberta; diretrizes.  



 
 

ABSTRACT 

 

 

A set of guidelines to identify research data metadata of boundary objects is 

presented. It was assumed the existence of different communities of practice that 

when they research the same object they have different needs to describe their 

research data. From the identification of these individual needs, it is possible to have 

a more accurate overview of the metadata set needed to describe the data of this 

research object. To reach the objective, Zika was characterized as a boundary object 

and the types of research data produced in the context of this object were identified 

from the form in which the data is originated: process, method or technique. This 

research is considered of qualitative nature, with an exploratory objective, which 

used as sources the documentary research, the literature review and the analysis of 

communities of practice using as a empirical field the research about Zika. It presents 

the following achieved results: 1) the importance of research data in the context of 

Open Science was demonstrated; 2) it was evidenced that the Data Management 

Plans approach the aspects related to metadata in a general way; 3) Zika was 

characterized as a boundary object; 4) it was proved that research data produced by 

different communities of practice that research the same object have specific 

attributes; 5) A set of guidelines for the identification of research data metadata of 

boundary objects was defined. 

 

Keywords: research data management; boundary object; Zika; metadata; Open 

science; guidelines. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta tese apresenta o caminho percorrido para se identificar metadados 

descritivos de dados de pesquisa da Zika enquanto objeto de fronteira, 

considerando as práticas de abertura e compartilhamento de dados, defendidas 

pela Ciência Aberta (CA). Desta forma, apresentam-se diretrizes que podem ser 

aplicadas para a identificação de metadados de dados de pesquisa de outros 

objetos de pesquisa, considerados objetos de fronteira. 

A escolha para o desenvolvimento desta pesquisa teve sua origem na 

atuação profissional da autora, arquivista de formação, que desenvolve atividades 

relacionadas à gestão da informação na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 

instituição pública de pesquisa em Saúde, que produz e utiliza diversos tipos de 

dados para o desenvolvimento de pesquisas científicas e que vem, ao longo dos 

últimos anos, aderindo às práticas de abertura e compartilhamento de dados 

defendidas pela Ciência Aberta.  

O dado de pesquisa, nessa tese, é entendido como um recurso 

informacional1 que possui características próprias, faz parte de um contexto de 

pesquisa e estabelece, ou não, ligação com outros dados. São todos os dados 

que os pesquisadores produzem e coletam, analisam e interpretam para uso e/ou 

reuso2, no desenvolvimento das pesquisas científicas e na produção de novos 

conhecimentos. 

Na ciência contemporânea, o dado de pesquisa apresenta questões que 

influenciam, de forma direta e indireta, na configuração do desenvolvimento das 

                                                             

1 “O termo recurso informacional refere-se à informação objetivada no contexto de um campo do 

conhecimento podendo ser apresentado em uma estrutura analógica e/ou digital, com valor 
informacional que caracteriza a sua concepção intelectual expressa na corporificação de 
manifestações estruturadas na forma de itens. O recurso informacional também é nominado de: 
‘item informacional’, ‘informação registrada’, ‘coisa física, ou uma coisa não-física’ e ‘artefato’” 
(SANTOS; SIMIONATO; ARAKAKI, 2014, p.148). 
Para Zafalon (2017, p.2) um recurso informacional “[...] tanto pode denotar textos (ou objetos 
textuais), quantos outros objetos com potencial informativo, como fósseis, coleções de rochas, 
herbário de plantas preservadas e uma variedade de ossos, que, por conta do contexto e, por 
caracterizarem-se como evidência, tem suas potencialidades projetadas nas ações da 
representação documental.” 
2 Segundo Curty (2015, p.13-14, tradução nossa) “Os dados de pesquisa podem ser usados mais 

de uma vez para propósitos iguais, semelhantes ou diferentes daqueles para os quais os dados 
foram originalmente coletados. O reuso de dados envolve qualquer novo uso de dados existentes. 
O reuso de dados pode ser realizado pelos coletores de dados originais ou por outras partes não 
necessariamente envolvidas na pesquisa primária.” 
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pesquisas científicas e nas ações dos diferentes agentes envolvidos. Em cena 

estão a abertura e o compartilhamento dos dados de pesquisa e o impacto do 

crescimento da produção de dados, aspectos que são amplamente discutidos no 

contexto da Ciência Aberta e da eCiência. 

A Ciência Aberta, conhecida internacionalmente pelo termo Open Science3, 

segundo a European Commission4 (2016, p.33, tradução nossa), 

 
 
[...] representa uma nova abordagem para o processo científico baseado 
no trabalho cooperativo e em novas formas de difusão do conhecimento 
usando tecnologias digitais e novas ferramentas colaborativas. O 
conceito captura uma mudança sistêmica na maneira como a ciência e a 
pesquisa foram realizadas nos últimos cinquenta anos: mudança das 
práticas padrão de publicação de resultados de pesquisa em publicações 
científicas para o compartilhamento e uso de todos os conhecimentos 
disponíveis em um estágio anterior do processo de pesquisa. 
(EUROPEAN COMMISSION, 2016, p.33, tradução nossa). 
 
 

É considerada um movimento que intenta tornar a atividade de pesquisa 

mais transparente, mais acessível e mais eficiente. Preconiza o acesso ao 

desenvolvimento das pesquisas, incluindo as metodologias, os cadernos de 

campo, os diários de laboratório e a todos os produtos resultantes das pesquisas 

que possam trazer conhecimento, incluindo, além dos artigos científicos, códigos 

e softwares, os dados produzidos ao longo das pesquisas, principalmente os 

dados oriundos de pesquisas realizadas com recursos públicos. 

Na ciência contemporânea surge também uma nova tendência, a eCiência, 

do Inglês e-Science5, que é conhecida na literatura como quarto paradigma da 

ciência. A eCiência é fundamentada na pesquisa colaborativa por meio do uso e 

compartilhamento de dados de pesquisa, aparatos tecnológicos, instrumentos, 

métodos de pesquisa etc. É pautada na intensa produção de dados, fenômeno 

conhecido como dilúvio de dados (data deluge), considerado um dos aspectos 

que dificulta a gestão dos dados de pesquisa. 

Conforme referenciado por Rodrigues et al. (2010), o aumento do volume, 

a complexidade e a importância dos dados no fazer científico vêm ocorrendo 

                                                             

3 A Ciência Aberta também pode ser encontrada na literatura com os termos “[...] Open Research, 

Research Science e Data Science" (OLIVEIRA; SILVA, 2016, p.10-11). 
4 Disponível em: https://ec.europa.eu/. Acesso em: 26 jan. 2018. 
5 Medeiros e Caregnato (2012, p.315) esclarecem que, de acordo com a literatura, “[...] a e-

Science, além de ter grafias diferenciadas como eScience, escience, EScience etc., também pode 
receber o nome de Cyberinfrastructure, cyberscience, eInfrastructure e eResearch.” 
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desde meados do século XX e intensificou-se nas últimas duas décadas. Dentro 

desta ótica, Gray et al. (2005) afirmam que devido ao uso de instrumentos 

científicos e das simulações de computador que estão criando vastas quantidades 

de dados, torna-se necessária a adoção de novos métodos para a gestão dos 

dados de pesquisa. 

O dado de pesquisa que, até recentemente, era considerado um simples 

componente no desenvolvimento das pesquisas científicas, na Ciência Aberta e 

com a eCiência passou a ser o grande protagonista, trazendo uma nova ordem na 

práxis científica, tanto pelo aspecto do aumento da sua produção como também 

pela adesão às práticas de abertura e compartilhamento e exigindo maior atenção 

e rigor na gestão de todo seu ciclo de vida, desde o planejamento da pesquisa, 

com relação à coleta de dados, até a preservação, o acesso, o compartilhamento 

e o reuso. Considerado por Greenberg et al. (2009) como a “essência da ciência”, 

o dado de pesquisa vem ganhando destaque e desempenhando um papel 

fundamental na Ciência e o seu acesso, segundo Brase e Farquhar (2011), 

passou a ser um imperativo global. 

Devido a essa nova configuração do dado de pesquisa, principalmente com 

relação à abertura e compartilhamento, Muray-Rust (2008) comenta que surgem 

questões e desafios que trazem o reconhecimento de que o dado aberto na 

ciência se torna uma área criticamente importante que precisa de um trabalho 

cuidadoso e coordenado para se obter sucesso. Esta colocação vem ao encontro 

da fala de Borgman (2010), afirmando que a abertura e o compartilhamento de 

dados é uma área em expansão da pesquisa que visa compreender as práticas, 

problemas e políticas de dados. 

Em virtude disso, nota-se uma grande mobilização e união de esforços de 

diversos segmentos, tais como instituições de pesquisa, comunidades científicas, 

pesquisadores, governos, agências de fomento, sociedades etc. para definir 

orientações e criar mecanismos que fomentem a abertura e o uso dos dados. 

Mundialmente, são produzidos documentos norteadores e normativos, tais como 

princípios, normas, políticas, entre outros, que abordam de forma generalista 

diversos aspectos trazidos pela Ciência Aberta e pela eCiência. Dentre os temas 

abordados, o acesso e o compartilhamento dos dados de pesquisa são os mais 

debatidos e os que geram, em sua maioria, princípios, tais como, o Fair Data 
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Principles6, o Panton Principles for Open Data in Science7, o Principles and 

Guidelines for Access to Research Data from Public Fund8, entre outros. 

Existe uma relevante discussão sobre a abertura e o compartilhamento dos 

dados de pesquisa, porém, constata-se que são debatidos apenas aspectos 

gerais que podem ser aplicados em qualquer área de conhecimento. Os 

documentos, tais como as políticas de abertura e compartilhamento e os planos 

de gestão de dados, não contemplam as especificidades das áreas de 

conhecimento e estas devem ser levadas em consideração para a realização de 

uma efetiva gestão de dados de pesquisa. 

Nessa tese, defende-se que a gestão de dados de pesquisa deve ser 

realizada considerando as especificidades das áreas de conhecimento produtoras 

dos dados, visando potencializar a abertura e o compartilhamento dos dados, 

práticas defendidas pela Ciência Aberta e que cada vez mais ganham novos 

adeptos. 

Essa adesão, em grande parte, é motivada pelas agências de fomento, 

principalmente as grandes agências ao redor do mundo, como o National 

Institutes of Health9 (NIH), nos Estados Unidos, o Canadian Institutes of Health 

Research10 (CIHR), no Canadá, o Program Horizon 202011 (H2020) da União 

Europeia (UE), entre outras, pois passaram a exigir que os pesquisadores 

submetam, com o projeto de pesquisa, o Plano de Gestão de Dados (PGD), do 

Inglês Data Management Plan (DMP), é um documento formal onde são descritos 

como os dados devem ser tratados durante o desenvolvimento e após o término 

do projeto de pesquisa. Envolve a análise antes do início do projeto, a geração 

demetadados, a preservação de dados etc. Quer seja, para que os pesquisadores 

                                                             

6 FAIR Data Principles: produzido em 2016 pelo The future of research communications and e-
scholarship (Force 11), é um conjunto de 15 princípios que visa garantir que um dado de pesquisa 
seja descoberto (findable), acessível (accessible), interoperável (interoperable) e reusado 
(reusable). Disponível em: https://www.force11.org/. Acesso em: 15 jan. 2018. 
7 Disponível em: https://www.pantonprinciples.org/. Acesso em: 14 jun. 2019. 
8 Disponível em: http://www.oecd.org/sti/inno/38500813.pdf. Acesso em: 14 jun. 2019. 
9 Disponível em: https://www.nih.gov/. Acesso em: 14 jun. 2019. 
10 Disponível em: http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/193.html. Acesso em: 14 jun. 2019. 
11 Program Horizon 2020: programa de pesquisa e inovação da União Europeia que visa estimular 
a pesquisa científica e a inovação. É bem abrangente, contemplando diversas áreas tais como 
tecnologias novas e emergentes; infraestruturas de pesquisa; nanotecnologias; desafios para a 
sociedade; ciência com e para a sociedade, entre outros. Disponível em: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/. Acesso em: 07 jan. 2018. 
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possam garantir recursos para o desenvolvimento de suas pesquisas eles devem 

se adaptar as novas exigências. 

Também, renomadas editoras científicas passam a exigir, junto ao artigo 

submetido, o depósito dos dados em repositórios de dados e, ainda, os 

pesquisadores passam a ser cobrados pelo governo e pela sociedade que 

demandam transparência e publicidade dos resultados alcançados nas pesquisas. 

Atenta-se que essas exigências são iniciativas muito recentes e, devido a isso, 

carecem de avaliações e ajustes para melhor atenderem aos anseios por uma 

ciência colaborativa e aberta, transparente e democrática. 

Sendo assim, essa pesquisa indica a necessidade de um diálogo mais 

aprofundado, bem como, ações efetivas, relacionadas à gestão dos dados de 

pesquisa, haja vista que apenas disponibilizar os dados em uma nuvem, drive, 

repositório etc. é insuficiente para que possam ser corretamente interpretados e 

reusados (BERMAN; WILKINSON; WOOD, 2014). É necessário que, com os 

dados, sejam oferecidas informações que deem conta de descrever suas 

características, proveniência, os processos pelos quais os dados foram 

submetidos, entre outros. Mais ainda, é necessário considerar as características 

específicas dos dados de pesquisa, tais como, contexto de produção, atributos, 

formatos etc. no ambiente no qual foi gerado. 

Além disso, um aspecto apontado por Jorge (2018, p.19) é que, 

 
 
Em algumas áreas do conhecimento a idéia da abertura e/ou 
compartilhamento já é consolidada, como nas áreas da computação, 
física e genômica, que têm obtido grandes avanços na pesquisa. 
Entretanto, estas ações ainda enfrentam grande resistência em outras 
áreas. (JORGE, 2018, p.19). 
 
 

A abertura dos dados de pesquisa não é considerada uma prática 

corriqueira em todas as áreas de conhecimento, isto devido a questões culturais, 

éticas, políticas etc. Os pesquisadores depositam nos repositórios apenas as 

informações (metadados) sobre o dado de pesquisa e, caso haja interesse por 

parte de outro pesquisador, adota-se a prática do compartilhamento do dado que 

para ser reusado, precisa estar acompanhado de informações que garantam a 

sua confiabilidade. 

O dado de pesquisa para ser acessado, compartilhado e reusado 

necessita, dentre outras ações, ser descrito por meio do uso de metadados, que 
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aqui são compreendidos como informações estruturadas que possibilitam 

aconexão entre o dado e os usuários. Sendo assim, é notória a importância do 

uso de metadados para a adoção dos princípios defendidos pela Ciência Aberta. 

Segundo Edwards et al. (2011), o termo metadados na ciência, usualmente 

se refere a informações sobre um dataset (conjunto de dados) e, de acordo com 

os autores, 

 
 
Tais informações podem incluir características do instrumento, formatos 
de tabela, localizações espaciais e/ou os significados dos nomes das 
variáveis. Por meio de metadados, aqueles encarregados de 
disponibilizar efetivamente os dados dizem aos possíveis usuários: ‘Aqui 
está o que você precisa saber sobre esses dados.’ Em outras palavras, 
os metadados de dados de pesquisa fornecem para os pesquisadores as 
informações necessárias separadas por espaço, tempo, instituições ou 
modelos disciplinares para se estabelecer um fundamento comum. 
(EDWARDS et al., 2011, p.672, tradução nossa). 
 
 

Para Gray et al. (2005, p.3, tradução nossa) os metadados são as 

informações descritivas sobre os dados que, “[...] explicam os atributos medidos, 

seus nomes, unidades, precisão, conformidade, disposição dos dados e, 

idealmente muito mais”. 

No estudo realizado por Levin et al. (2016) com pesquisadores da área 

biomédica do Reino Unido, esses pesquisadores enfatizaram que anotar os dados 

utilizando metadados melhorou a qualidade e a utilidade dos recursos, pois os 

metadados “[...] forneceram as condições experimentais em que os dados foram 

adquiridos e processados, ou a lógica interna com a qual os dados foram 

analisados”. (LEVIN et al., 2016, p.133, tradução nossa). 

A importância do uso de metadados para descrição dos dados de pesquisa 

é ressaltada na fala de Edwards et al. (2011, p. 672, tradução nossa): “Metadados 

[...] muitas vezes, são vistos como um santo graal, um cálice mágico necessário e 

suficiente para tornar o compartilhamento e o reuso de dados ininterruptos [...]”. 

Embora, considerada de grande relevância, a pauta de discussão sobre o 

uso de metadados para descrição de dados de pesquisa ainda é muito incipiente. 

Observa-se um maior destaque para a iniciativa do grupo Force11 que, em 2016, 

definiu os princípios FAIR, acrônimo para findable, accessible, interoperable e 

reusable, ou seja, são princípios que envolvem diretamente o uso de metadados, 

para tornar os dados de pesquisa encontráveis, acessíveis, interoperáveis e 
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reusáveis. Ademais, a discussão, em sua grande maioria, se concentra no 

desenvolvimento e adoção de padrões de metadados específicos das 

comunidades científicas12 e na avaliação do uso de metadados em repositórios de 

dados de pesquisa. 

Essa pesquisa evidencia a necessidade de uma pauta de discussão sobre 

o desenvolvimento de procedimentos relacionados à identificação de metadados 

que possam subsidiar a gestão de dados de pesquisa de diferentes áreas de 

conhecimento, que têm em comum o mesmo objeto de pesquisa, considerado 

como objeto de fronteira. 

Ademais, outro fator que necessita de uma maior investigação, visto que 

influencia na gestão de dados de objetos de fronteira, é a existência de diferentes 

tipologias de dados que abarcam diferentes áreas de conhecimento, produzidos e 

utilizados em seu âmbito. Também, deve-se considerar os diferentes 

entendimentos sobre o que se considera dado de pesquisa entre as diferentes 

áreas de conhecimento. De acordo com Borgman (2010), identificar e entender o 

que são dados de pesquisa não são tarefas fáceis, visto que a compreensão e a 

linguagem variam entre as diferentes áreas de conhecimento e os dados são 

gerados com diferentes propósitos. Segundo a autora, os dados são objetos 

complexos e confusos que assumem diferentes formas, haja vista a definição 

apresentada pelo National Research Council (1999, p.15, tradução nossa): 

“Dados são fatos, números, letras e símbolos que descrevem um objeto, idéia, 

condição, situação ou outros fatores”.  

A partir da realização da análise da literatura, nesta pesquisa entende-se 

que: 1) os metadados exercem um papel fundamental na gestão dos dados de 

pesquisa e, consequentemente, nas práticas de abertura e compartilhamento dos 

dados de pesquisa e 2) na gestão de dados de pesquisa, os metadados 

descritivos devem ser definidos, considerando as especificidades dos objetos de 

fronteira. 

Essa pesquisa utiliza, enquanto campo empírico, a Zika no âmbito da 

Saúde. Analisa um evento marcante e de grande repercussão internacional para a 

pesquisa científica, que foi o caso da epidemia de Zika vírus no Brasil, decretada, 

                                                             

12 Por exemplo: o padrão Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM) na Medicina, o 
padrão Encoded Archival Description (EAD) na Arquivística e o Federal Geographic Data 
Committee (FGDC), na comunidade geoespacial. 
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em 2016, como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), gerando a mobilização de diversos países no desenvolvimento de 

pesquisas em diferentes áreas de conhecimento para o seu enfrentamento e 

combate. 

Outra razão sobre a escolha da Zika e que vem ao encontro do debate 

proposto nesse estudo, é que a epidemia trouxe à tona a discussão sobre os 

princípios defendidos pela Ciência Aberta: abertura e compartilhamento dos 

dados de pesquisa; necessidade de trabalho cooperativo e colaborativo; agilidade 

na publicação dos resultados; transparência para a sociedade etc. 

Optou-se pela análise da Zika no âmbito da Saúde, visto que essa área é 

considerada um direito universal e um dever do Estado sendo, portanto, de 

interesse mundial, desenvolve muitas pesquisas científicas e tem como objetivo 

trazer benefícios a toda população. A Zika, no contexto da Saúde, é um tema rico, 

visto que envolve pesquisas nas áreas clínica, biomédica, de saúde pública, 

inovação e desenvolvimento tecnológico, ciências sociais e humanas e na 

epidemiologia. Por exemplo, na Saúde a pesquisa sobre Zika transitou desde as 

Ciências Sociais e Humanas, para se discutir a questão do direito ao aborto 

reivindicado pelas mulheres, até a produção de um kit de diagnóstico rápido para 

identificar a doença, produzido no âmbito da inovação e desenvolvimento 

tecnológico. 

A presente tese buscou aprofundar a análise dos temas relacionados ao 

estudo da Zika, demonstrando que a Zika possui diferentes aspectos que são 

tratados por diferentes áreas de conhecimento que produzem e utilizam diferentes 

tipos de dados para a realização de suas pesquisas, visando demonstrar que isso 

impacta na identificação dos metadados a serem utilizados para descrição dos 

dados de pesquisa. 

A análise das áreas e dos temas relacionados à Zika apresenta dados que 

corroboraram a Zika enquanto objeto de fronteira, tanto por ser um tema que é 

debatido em diferentes comunidades científicas e de prática sob diferentes 

prismas, como também pela existência de cooperação e colaboração entre as 

comunidades científicas e de prática para executarem suas pesquisas, por 

exemplo, com relação à necessidade de uma comunidade utilizar dados de 

pesquisa produzidos por outra CoP. 
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Essa necessidade vai ao encontro do discurso elaborado ao longo dessa 

pesquisa, quer seja, os dados de pesquisa precisam estarem abertos e 

acessíveis, mas para isso necessitam, no âmbito da gestão de dados, da 

identificação de metadados que considerem as especificidades da área de 

conhecimento onde os dados foram produzidos. 

A partir de todo o exposto, essa tese defende que a Zika é um objeto de 

fronteira, que abrange diferentes áreas de conhecimento caracterizadas por 

comunidades científicas e de prática (CoPS), que produzem distintos tipos de 

dados, tais como, clínicos, administrativos, epidemiológicos e que essas áreas 

contêm aspectos específicos que devem ser considerados na realização da 

descrição dos dados, por meio do uso de metadados descritivos. 

A seguir, são apresentadas as premissas que consubstanciaram a 

enunciação da hipótese deste trabalho. 

A Ciência Aberta está se consolidando como um movimento mundial que 

preconiza a abertura do conhecimento científico, trazendo um novo olhar sobre o 

fazer científico e que visa a inovação e o progresso da ciência. Albagli (2015, 

p.14) afirma que  

 
 
O movimento pela ciência aberta, em seu formato atual, reflete, na 
verdade, novos modos de pensar e de exercer a cientificidade, com 
repercussões diretas sobre os compromissos, normas e arcabouços 
institucionais que interferem diretamente na prática científica e nas suas 
relações com a sociedade. (ALBAGLI, 2015, p.14). 
 
 

O dilúvio de dados, causado pelo avanço científico e pelo uso de 

tecnologias, aumenta a preocupação com relação ao armazenamento, acesso, 

compartilhamento, preservação e uso dos dados de pesquisa. Esse é um fator 

que expressa a necessidade da gestão de dados de pesquisa, sobretudo no que 

diz respeito aos diferentes tipos de dados produzidos a partir dos objetos de 

fronteira, ou seja, deve-se considerar as especificidades das áreas de 

conhecimento para uma efetiva gestão de dados. 

Observa-se, no contexto internacional, a preocupação com a produção de 

documentos que tragam orientações sobre a abertura e o compartilhamento dos 

dados de pesquisa. As instituições de pesquisa, universidades, institutos, entre 

outros, que estão aderindo ao movimento pela Ciência Aberta, definem novos 

procedimentos de pesquisa e estabelecem políticas de abertura e 
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compartilhamento de dados de pesquisa. Citam-se como exemplos a University of 

Cambridge13, que criou a Research Data Management Policy Framework14; o 

Economic and Social Research Council15,que estabeleceu sua Research Data 

Policy16 e a University of Bristol17, com sua Research data management and open 

data policy guidance18. Observa-se, também, o estabelecimento de programas de 

fomento à pesquisa científica, que passam a exigir o envio do Plano de Gestão de 

Dados juntamente com o projeto de pesquisa submtido ao financiamento. 

Os objetos de fronteira perpassam áreas de conhecimento e dão origem a 

diferentes tipos de dados de pesquisa no âmbito das comunidades científicas e de 

prática. Devido a isso, possuem aspectos específicos que devem ser 

considerados para se identificar os metadados a serem utilizados para a 

descrição dos dados de pesquisa. 

O uso de metadados permite a descrição dos atributos do dado de 

pesquisa, bem como das suas especificidades dentro das áreas de conhecimento, 

potencializando a adoção das práticas de abertura e compartilhamento. 

Metadados de dados de pesquisa de objetos de fronteira é um tema que carece 

de reflexões e aportes teóricos para o seu desenvolvimento. 

A partir do exposto acima, a questão norteadora desse trabalho é: a falta 

de conhecimento sobre as características específicas dos dados de pesquisa de 

objetos de fronteira, pesquisados por diferentes comunidades científicas e de 

prática, influencia na identificação dos metadados a serem utilizados para a 

descrição desses dados? 

Assim, esta pesquisa defende a seguinte hipótese: diferentes comunidades 

científicas e de prática, trabalhando com o mesmo objeto de pesquisa, possuem 

distintas necessidades para descrição de seus dados de pesquisa. A partir da 

identificação dessas necessidades individuais, pode-se ter uma visão global mais 

                                                             

13 Disponível em: https://www.cam.ac.uk/. Acesso em: 21 fev. 2019. 
14 Disponível em: https://www.data.cam.ac.uk/research-data-policies. Acesso em: 15 jan. 2018. 
15 Disponível em: http://www.esrc.ac.uk/funding/guidance-for-grant-holders/research-data-policy/. 
Acesso em: 15 jan. 2018. 
16 Disponível em: https://esrc.ukri.org/funding/guidance-for-grant-holders/research-data-policy/. 
Acesso em: 21 fev. 2019. 
17 Disponível em: http://www.bristol.ac.uk/. Acesso em: 21 fev. 2019. 
18 Disponível em: http://www.bristol.ac.uk/research/environment/governance/research-data-

policy/guidance/. Acesso em: 15 jan. 2018. 
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precisa do conjunto de metadados necessário para descrição dos dados desse 

objeto de pesquisa. 

A partir desta hipótese, esta pesquisa tem por objetivo geral: propor 

diretrizes para a identificação de metadados de dados de pesquisa de objetos de 

fronteira. 

E, como objetivos específicos: 

a) caracterizar, na contemporaneidade, a importância da abertura e do 

compartilhamento de dados de pesquisa no âmbito da Ciência 

Aberta e sua influência na representação de dados; 

b) identificar, nos planos de gestão de dados do campo da Saúde, os 

elementos fundamentais para o acesso e o compartilhamento de 

dados de pesquisa; 

c) caracterizar os objetos de fronteira; 

d) identificar, no âmbito da Fiocruz, as comunidades científicas e de 

prática relacionadas à Zika e seus dados de pesquisa;  

e) contextualizar a Zika enquanto objeto de fronteira; e 

f) sistematizar os procedimentos identificados a partir da análise do 

campo empírico. 

A realização desse trabalho intenta contribuir para o desenvolvimento 

teórico e empírico sobre a temática: gestão de dados de pesquisa de objetos de 

fronteira. Por se tratar de um tema ainda muito novo, considera-se possível trazer 

subsídios para auxiliar no avanço de novos estudos, ou seja, acredita-se que os 

resultados alcançados possam contribuir no desenvolvimento de orientações para 

a gestão de dados de pesquisa de objetos de fronteira, baseada nas premissas 

da Ciência Aberta. 

A organização da presente tese foi feita por seções, onde esta Introdução 

apresenta o tema da pesquisa, as questões e os argumentos que orientam a sua 

realização, assim como os objetivos a serem alcançados. Na seção 2 – 

Fundamentos e Procedimentos Metodológicos, são detalhados os fundamentos e 

procedimentos metodológicos adotados nessa tese, apresentando para cada 

objetivo proposto os procedimentos metodológicos utilizados. A revisão de 

literatura é apresentada e discutida na seção 3 – Ciência Aberta e eCiência: a 

heterogeneidade dos dados de pesquisa. Nesta parte destacam-se o papel dos 

dados de pesquisa na Ciência Aberta e na eCiência e a importância de sua 
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abertura e compartilhamento. São apresentadas as limitações e lacunas 

relacionadas aos dados de pesquisa de objetos de fronteira que deram 

oportunidade para o desenvolvimento dessa pesquisa. A seção 4 – Gestão de 

dados de pesquisa no campo da Saúde, analisa a gestão de dados, as 

especificidades do dado de pesquisa em Saúde, o papel dos metadados na 

gestão e sua importância para adoção das práticas de abertura e 

compartilhamento e, por fim, analisa políticas de abertura de dados no âmbito da 

Saúde e os requisitos contemplados nos Planos de Gestão de Dados das 

agências que financiam pesquisas em Saúde. A temática objetos de fronteira é 

apresentada na Seção 5 – Objetos de Fronteira: origem e características. A 

exposição sobre este tema, conceitos, tipos e características dos objetos de 

fronteira, produz o aporte necessário para o desenvolvimento da Seção 6, que 

tem por título Os aspectos que contextualizam a Zika enquanto objeto de 

fronteira. Nessa seção a Zika, campo empírico desta pesquisa, é analisada sob 

diferentes prismas, que vão desde um breve relato sobre sua história, 

demonstrando a sua relação com as práticas de abertura e compartilhamento de 

dados, adentrando na análise de seus domínios conceituais e nas comunidades 

científicas e de prática da Fiocruz que pesquisam este tema, até, por fim, a 

consolidação dos dados e informações produzidas ao longo dessa pesquisa que 

produziram subsídios para caracterizar a Zika enquanto objeto de fronteira. Os 

resultados da pesquisa são descritos na seção 7 – Diretrizes para identificação de 

metadados de dados de pesquisa de objetos de fronteira, onde com base em toda 

a discussão realizada e das informações produzidas, apresenta-se um conjunto 

de diretrizes, concebidas enquanto orientações, para a identificação de 

metadados, que visa contribuir com a gestão de dados de pesquisa e, 

consequentemente, com as práticas de abertura e compartilhamento de dados de 

pesquisa de objetos de fronteira. E, por fim, a seção 8 – Conclusão, aborda as 

principais descobertas, apresenta as dificuldades enfrentadas ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa, assim como as reflexões obtidas e as contribuições 

e propostas de temáticas para estudos futuros.  
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2 FUNDAMENTOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção apresenta os materiais e métodos utilizados para a realização 

da presente pesquisa, reconhecendo a importância de sua fundamentação por 

meio da descrição clara e objetiva do caminho percorrido, com o intuito de 

sustentar um rigor metodológico. 

Método, de acordo com Marconi e Lakatos (2000, p.46), “[...] é o conjunto 

das atividades sistemáticas e racionais que [...] permite alcançar o objetivo [...] 

traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 

cientista”. Sendo assim, para o alcance dos objetivos específicos e do objetivo 

principal: propor diretrizes para identificação de metadados de dados de pesquisa 

de objetos de fronteira, a seguir são descritos o método científico e a abordagem 

adotada e na subseção 2.1 relatam-se os procedimentos metodológicos utilizados 

no decorrer da pesquisa. 

Na literatura encontram-se muitos autores (GIL, 2008; MINAYO, 2010; 

SILVA E MENEZES, 2001; entre outros) que se dedicam ao estudo do modo do 

fazer científico. Nessa pesquisa, optou-se pelo trabalho de Silva e Menezes 

(2001), e, sendo assim, é considerada de natureza aplicada e teve por objetivo 

gerar novos conhecimentos, relacionados à gestão dos dados de pesquisa de 

objetos de fronteira e propôs sua aplicação prática, por meio da apresentação de 

um conjunto de diretrizes, que pode ser utilizado para a identificação de 

metadados de dados de pesquisa de objetos de fronteira. 

Quanto à abordagem é uma pesquisa qualitativa, porque não requer o uso 

de métodos e técnicas estatísticas. É descritiva e a análise dos dados é indutiva. 

(SILVA; MENEZES, 2001). Com relação aos objetivos dessa tese, foram 

utilizados o método exploratório e o método descritivo. 

Por meio dos métodos exploratório e descritivo selecionou-se, como campo 

empírico, a Zika. Considerado um tema contemporâneo, pesquisado em 

diferentes áreas de conhecimento, que produzem diferentes tipos de dados, 

nessa pesquisa demonstrou ser um objeto rico a ser explorado, porque atendeu a 

diferentes análises que foram realizadas referentes à(s): 1) abertura dos dados de 

pesquisa no contexto da Ciência Aberta; 2) sua caracterização enquanto objeto 

de fronteira; 3) comunidades científicas e de prática que trabalham com esse 

objeto. Com o estudo da Zika, ainda foi possível demonstrar que as subáreas 
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exploradas, dentro da área das Ciências da Saúde, possuem aspectos 

específicos que precisam ser considerados para se propor metadados de dados 

de pesquisa. O estudo da Zika proveu o embasamento necessário para a 

proposição do conjunto de diretrizes para identificação de metadados de dados de 

pesquisa de objetos de fronteira. 

 

2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta subseção, descrevem-se os procedimentos metodológicos que 

nortearam o caminho desta pesquisa para o alcance dos objetivos propostos. 

Com relação à revisão de literatura sobre os assuntos abordados nesta 

pesquisa, foi realizada pesquisa bibliográfica nas áreas das Ciências da Saúde, 

Ciências Sociais e Ciência da Informação. Foram realizadas buscas nas 

seguintes bases de dados referenciais de publicações científicas: Base de Dados 

em Ciência da Informação (Brapci), Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD), Portal de Periódicos Capes, Portal Scientific Eletronic Library Online 

(Scielo), Repositório do Enancib, Library and Information Science Abstracts 

(LISA), Web of Science e Pubmed, como também, em livros e na World Wide 

Web (WWW). 

Após a realização do levantamento, a seleção do material foi realizada 

utilizando os critérios de relevância com o tema da pesquisa e a disponibilidade 

de acesso ao material escolhido. Ao todo, entre os anos de 2018 e 2019, foram 

selecionados 118 trabalhos, entre artigos de periódicos e livros, que embasaram o 

alcance do 1º, 2º, 3º e 5º objetivos específicos desta pesquisa. 

Para o alcance do primeiro objetivo específico – caracterizar, na 

contemporaneidade, a importância da abertura e do compartilhamento de dados 

de pesquisa no âmbito da Ciência Aberta e sua influência na representação de 

dados, foram realizados os procedimentos metodológicos listados abaixo. 

 Revisão de literatura sobre o tema Ciência Aberta e eCiência. 

Realizada pesquisa bibliográfica nas bases de dados referenciais 

BDTD, Portal de Periódicos Capes e Web of Science, utilizando as 

seguintes palavras-chave, nos idiomas português e inglês: “ciência 

aberta”; “e-ciência”; “ciência aberta” + “origem”; “e-ciência” + 

“origem”; “dados de pesquisa”; “dados científicos”; “dados de 



32 
 

pesquisa” + “abertura e compartilhamento”; “gestão de dados de 

pesquisa”. Essa revisão teve por objetivo mapear os assuntos em 

pauta nestes contextos e explorar a temática dos dados de 

pesquisa, com ênfase nas práticas de abertura e compartilhamento. 

Os resultados alcançados são apresentados na seção 3. 

Para o alcance do segundo objetivo específico – identificar, nos planos de 

gestão de dados do campo da Saúde, os elementos fundamentais para o acesso 

e o compartilhamento de dados de pesquisa, foram realizados os seguintes 

procedimentos metodológicos: 

 Revisão de literatura visando explorar a temática do uso de 

metadados para descrição de dados de pesquisa. Foi realizada 

pesquisa bibliográfica nas bases de dados referenciais Brapci, 

BDTD, Portal de Periódicos Capes, Scielo, Repositório do Enancib e 

LISA, utilizando as seguintes palavras-chave, nos idiomas português 

e inglês: “metadados”; “metadados” + “dados de pesquisa”; “tipos de 

metadados”; “metadados” + “abertura e compartilhamento de 

dados”. 

 Pesquisa documental na internet, na ferramenta de busca Google, 

utilizando os termos de busca nos idiomas português e inglês: 

“políticas”, “diretrizes”, “princípios” + “normas de abertura e 

compartilhamento de dados de pesquisa”; “agências de fomento” + 

“planos de gestão de dados”, “agências de fomento” + 

“financiamento de pesquisas em saúde”. Foram identificados 14 

documentos político-normativos, tais como, editais de financiamento 

de pesquisas, políticas, diretrizes, planos de gestão de dados, entre 

outros, relacionados às práticas de abertura e compartilhamento de 

dados de pesquisa, com ênfase nos planos de gestão de dados no 

campo da Saúde. A revisão de literatura e a pesquisa documental, 

tiveram por objetivo averiguar se os planos de gestão de dados, 

solicitados pelas agências de financiamento de pesquisas, 

indicavam o uso de metadados descritivos específicos para as áreas 

de conhecimento ou, ao contrário, tratavam a aplicação de 

metadados de forma generalizada. Os resultados alcançados foram 

registrados na seção 4. 
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Tendo em vista o alcance do terceiro objetivo específico - caracterizar os 

objetos de fronteira, foram realizados os seguintes procedimentos metodológicos: 

 levantamento da literatura sobre os autores fundacionais do conceito 

de objeto de fronteira, identificando-se os autores Susan Leight Star 

e James R. Griesemer. A partir da leitura de seus trabalhos foi 

possível realizar pesquisa bibliográfica sobre o tema objeto de 

fronteira, nas bases de dados BDTD, Brapci, Portal de Periódicos 

Capes, LISA e Web of Science, utilizando os termos de busca, nos 

idiomas português e inglês: “objeto de fronteira”; “objeto de fronteira” 

+ “características”; “objeto de fronteira” + “Ciência da Informação”; 

“objeto de fronteira” + “aplicações”. Por meio destes procedimentos 

foi possível explorar conceitos e características dos objetos de 

fronteira que são apresentados na seção 5. 

Para o alcance do quarto objetivo específico – identificar, no âmbito da 

Fiocruz, as comunidades científicas e de prática relacionadas à Zika e seus dados 

de pesquisa, cujos resultados são demonstrados na seção 6, foram realizados os 

procedimentos metodológicos descritos abaixo. 

Para caracterizar as comunidades científicas e de prática relacionadas à 

Zika, fez-se um recorte a partir da identificação de uma instituição nacional que 

desenvolve pesquisas sobre o tema Zika. Foi escolhida a Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz), visto que exerce um importante papel no desenvolvimento das 

pesquisas científicas sobre Zika, sendo considerada, nacionalmente, como a 

instituição que mais publica trabalhos sobre este tema. A Fiocruz, 

internacionalmente conceituada como um grande centro de referência em 

pesquisa científica, no presente momento, está desenvolvendo ações 

relacionadas à implementação da abertura e compartilhamento de seus dados, 

pautadas nos princípios da Ciência Aberta. 

Num primeiro momento, o objetivo era identificar laboratórios e/ou grupos, 

dentro das unidades da Fiocruz, que trabalham desenvolvendo pesquisas sobre a 

Zika. Porém, a partir dos levantamentos realizados, identificaram-se fatores que 

impediram seguir por esse caminho, por exemplo, na equipe do laboratório, 

apenas um pesquisador realiza pesquisas sobre a Zika ou a pesquisa da equipe 

de determinado laboratório é mais ampla (por exemplo, estudo dos arbovírus), 

dificultando detectar pesquisas específicas sobre a Zika.  
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Por conta disso, optou-se por outro caminho, identificando-se no Diretório 

dos Grupos de Pesquisa no Brasil19 (DGP), grupos de pesquisa, liderados pela 

Fiocruz, que tem como objeto de pesquisa a Zika. Foi realizada, no mês de julho 

de 2019, consulta nesse diretório, utilizando o termo de busca “Zika”, nos campos: 

nome do grupo; nome da linha de pesquisa e palavra-chave da linha de pesquisa, 

nos grupos certificados e atualizados. Foram recuperados 56 registros e, destes, 

foram identificados nove Grupos de Pesquisa liderados pela Fiocruz. 

Averiguou-se que nesses grupos, a Zika não é o tema central, todavia foi 

possível identificar 12 linhas de pesquisa que realizam pesquisas sobre Zika, nas 

áreas das Ciências Biológicas e das Ciências da Saúde, conforme apresentado 

no Anexo 1. Partindo do entendimento que uma comunidade científica e de 

prática é constituída por um domínio (neste caso os temas das linhas de 

pesquisa), uma comunidade (os membros das linhas de pesquisa se relacionam e 

interagem, buscam aprendizado conjunto e o compartilhamento de informações) e 

a prática (os fazeres), nessa tese, as linhas de pesquisa são o espaço onde as 

comunidades científicas e de prática da Fiocruz que pesquisam Zika estão 

inseridas. 

Foram selecionadas, para análise das CoPS, as três linhas de pesquisa da 

área das Ciências da Saúde: a) Estudos qualitativos analíticos e avaliativos; b) 

Patogênese da infecção por Arbovirus e c) Manifestações neurológicas das 

arboviroses. Para cada linha de pesquisa foram descritas (Quadros 9, 10 e 11) as 

informações sobre os seus integrantes e os resultados de suas pesquisas: 

titulação, vínculo institucional, atuação profissional e os artigos produzidos que 

tratam do tema Zika, identificadas em seus currículos lattes, a fim de indicar os 

componentes e características destas comunidades científicas e de prática. 

A partir da análise de cada artigo, foram extraídos os termos que 

descrevem os procedimentos utilizados no desenvolvimento das pesquisas, visto 

que, nessa pesquisa, entende-se que os dados de pesquisa têm sua origem nos 

procedimentos utilizados na realização das pesquisas científicas. Desta forma, 

para cada comunidade científica e de prática, foram elaborados quadros (Anexo 

14), relacionando os termos que identificam os procedimentos de pesquisa, 

                                                             

19 Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil. Disponível em: http://lattes.cnpq.br/web/dgp. 
Acesso em: 07 jul. 2019. 
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descritos nos artigos, utilizados por essas CoPS, com os descritores disponíveis 

no vocabulário controlado Descritores em Ciências da Saúde20 (DeCS). Também, 

foi elaborado um quadro comparativo sobre o uso dos descritores DeCS (Quadro 

4). Nesse quadro foram relacionados os descritores utilizados nos artigos, 

identificados nas CoPS, das subáreas da Saúde Coletiva e da Medicina, com os 

artigos da área da Saúde, identificados na base de dados Scopus21.  

O uso do DeCS se justifica, pois o tema Zika, foi analisado na literatura 

científica, ou seja, a pesquisa utilizou como recurso os artigos publicados em 

periódicos científicos e, desta forma, sendo o DeCS considerado um vocabulário 

controlado especializado da terminologia em Ciências da Saúde, onde os 

conceitos que o compõem são organizados em uma estrutura hierárquica, 

partindo do geral para o específico, tornou-se possível analisar as palavras-chave 

indicadas nos artigos, verificando o descritor relacionado e identificando-se as 

categorias do assunto discutido na pesquisa no âmbito do estudo. Os descritores 

pertencem a uma ou mais das 20 categorias (Anexo 2) descritas no vocabulário. 

Para o alcance do quinto objetivo específico - contextualizar a Zika 

enquanto objeto de fronteira, cujos resultados obtidos são apresentados na seção 

6, os seguintes procedimentos metodológicos foram realizados. 

Revisão de literatura sobre a Zika enquanto uma emergência de saúde 

pública. Foi realizada pesquisa bibliográfica nas bases de dados referencias 

Scielo, Web of Science e Portal de Periódicos Capes, utilizando, nos idiomas 

inglês e português, os termos: “Zika” + “emergência de saúde pública”; “epidemia 

de Zika vírus” + “Zika” + “dados de pesquisa abertos”; “Zika” + “origem”. Buscou-

se, de forma ampla, estudos científicos que tratassem das características e 

particularidades da Zika, o que contribuiu para o desenvolvimento da tese, no que 

diz respeito ao conhecimento adquirido sobre o tema.  

Para a identificação das áreas de conhecimento que realizam pesquisa em 

Zika, optou-se pela análise dos artigos sobre o tema. Importante destacar que 

outras formas poderiam ter sido escolhidas, tais como a análise de projetos de 

pesquisa, entrevistas com pesquisadores ou mesmo a realização de um estudo 

                                                             

20 Disponível em: http://decs.bvs.br/. Acesso em: 03 jan. 2019. 
21 Base de dados de resumos e citações da literatura científica e de fontes de informação de nível 
acadêmico na Internet. Indexa mais de 21.500 periódicos, de 5 mil editores internacionais, além de 
outros documentos. A base de dados Scopus foi desenvolvida pela editora Elsevier e está 
disponível no Portal de Periódicos da Capes: www.periodicos.capes.gov.br. 



36 
 

de observação em laboratório. Tomou-se este caminho, visto que a produção 

científica apresenta o resultado final da pesquisa e o levantamento realizado 

trouxe um número bastante expressivo para ser trabalhado. Foram realizados os 

seguintes procedimentos: seleção da fonte de informação, coleta e tratamento 

das informações obtidas nos artigos. 

A fonte de informação selecionada, para a realização da pesquisa sobre a 

Zika, foi a base de dados Scopus. Essa base, que possui mais de 70 mil itens 

referenciados, é de natureza multidisciplinar, cobrindo as áreas de Ciências 

Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Físicas e Ciências Sociais e foi 

escolhida, porque disponibiliza a maior produção nacional sobre o tema Zika. A 

busca foi realizada em março de 2019, utilizando-se o termo zika nos campos 

título, resumo e palavra-chave. Após o primeiro resultado, onde foram 

recuperados 7.908 artigos, foi realizado um refinamento, utilizando os seguintes 

filtros: 

 Tipo de acesso: acesso aberto e outros; 

 Tipo de documento: artigos; 

 Estágio da publicação: final; 

 Tipo de recurso: periódicos; 

 Ano: 2014 a 2018. O recorte temporal foi escolhido, tendo como 

norte, o ano anterior ao início da epidemia de Zika no Brasil (2014), 

passando por todo o auge da crise sanitária e dando continuidade 

aos anos seguintes, até o último ano fechado (2018) de publicações 

indexadas na base. 

Foram recuperadas 3.610 referências de artigos, onde foram exportados no 

formato Comma Separated Values (CSV) para a planilha Excell, os dados 

referentes ao título, autor(es), periódico, ano e palavras-chave. 

Para indicar a qual área do conhecimento22 os artigos pertencem, foi 

realizado um refinamento, utilizando o filtro área/assunto e acessando o número 

de artigos que é apresentado ao lado de cada área de conhecimento, conforme 

apresentado nas Figuras 1 e 2. Foi identificado um total de 28 áreas de 

                                                             

22 As áreas do conhecimento referem-se aos periódicos em que os artigos foram publicados. 
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conhecimento e dessas, 2523 foram classificadas em oito Grandes Áreas do 

Conhecimento24, definidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico25 (CNPq): Ciências Agrárias; Ciências Biológicas; Ciências da 

Saúde; Ciências Exatas e da Terra; Ciências Humanas; Ciências Sociais 

Aplicadas; Engenharias; Linguística, Letras e Artes. 

A fim de verificar a existência de outras áreas que também desenvolvem 

pesquisa em Zika, foram consultadas outras bases de dados: a Web of Science26, 

a Wiley Online Library27 e a WorldScientific28 e, como pode ser visto no Anexo 3, 

as áreas apresentadas por estas três bases correspondem às identificadas na 

base Scopus, determinando assim que a base Scopus atende as necessidades 

dessa pesquisa. 

  

                                                             

23 Ciências da Decisão, Multidisciplinar e Indeterminado não foram consideradas na classificação 
das grandes áreas do CNPq. 
24 Disponível em: 
http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf. Acesso em: 19 
jun. 2019. 
25 Disponível em: http://memoria.cnpq.br/. Acesso em: 19 jun. 2019. 
26 Base multidisciplinar que indexa somente os periódicos mais citados em suas respectivas áreas. 
É também um índice de citações, informando, para cada artigo, os documentos por ele citados e 
os documentos que o citaram. Possui hoje mais de 9.000 periódicos indexados. 
27 Coleção cobrindo as áreas de Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da 
Terra, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Linguística, Letras e 
Artes. 
28 Estão disponíveis as publicações especializadas em Medicina, Engenharias, Física, Economia e 
Ciência da Computação. 
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Figura 1 – Filtro área/assunto. 
 

 
Fonte: base Scopus. 

 

 

Figura 2 – Resultado do filtro área/assunto. 
 

 
Fonte: base Scopus. 
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Para a identificação e análise dos domínios conceituais da pesquisa em 

Zika, o procedimento utilizado foi identificar as palavras-chave que foram 

utilizadas em cada área de conhecimento. Para isso, foram realizados dois 

refinamentos, por meio do uso do filtro de busca área/assunto e após selecionar a 

área escolhida, foi utilizado o filtro palavra-chave, conforme demonstrado na 

Figura 3. 

 

Figura 3 – Filtro palavra-chave da Medicina. 
 

Fonte: base Scopus. 
 

Foram identificadas 1.278 palavras-chave utilizadas para indexar os 

artigos. Essas palavras-chave foram consultadas no DeCS para especificar o 

descritor29 correspondente que deveria ser utilizado. Após a exclusão das 

palavras-chave duplicadas, uso de plural e singular, os sinônimos e as palavras-

chave que não constam no DeCS, restaram 577 descritores que foram utilizados 

para a análise dos domínios conceituais da Zika. 

Foram identificadas as categorias DeCS dos 577 descritores e, a partir 

delas, foram demonstrados os aspectos contemplados em cada área de 

conhecimento que realiza pesquisas em Zika. A análise conceitual do tema Zika 

seguiu um padrão de descrição:  

 Área de Conhecimento: 

o descrição da área; 

o categorias DeCS contempladas na área; 

o apresentação dos descritores utilizados. 

                                                             

29 “Termos extraídos de um vocabulário controlado [...] que expressam conceitos da área de 
Ciências da Saúde” (BIREME, p.3, s.d.). 
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No Anexo 12 são apresentadas as categorias com os descritores utilizados 

por cada área de conhecimento, demonstrando a produção do conhecimento em 

Zika. 

Para o alcance do sexto objetivo específico - sistematizar os procedimentos 

identificados a partir da análise do campo empírico, foram realizados os 

procedimentos metodológicos descritos abaixo. 

Primeiramente, a partir do levantamento na literatura, conceituou-se o que 

considera-se diretriz no âmbito dessa pesquisa.  

Para a identificação e nomeação das diretrizes propostas, foram realizados 

os seguintes procedimentos: 

 Sistematização dos procedimentos realizados no desenvolvimento 

da pesquisa no campo empírico, apresentados nas subseções 6.3 

Análise dos domínios conceituais da Zika a partir das categorias do 

DeCS; 6.4 As comunidades científicas e de prática da Zika na 

Fiocruz e 6.5 A Zika enquanto objeto de fronteira. 

 Identificação, a partir da sistematização dos procedimentos 

realizados, dos elementos a serem considerados para o 

desenvolvimento das diretrizes: comunidades científicas e de 

prática, áreas e subáreas de conhecimento, tema, objeto de 

fronteira, domínios conceituais e padrões de metadados. 

 Nomeação das diretrizes a partir dos elementos identificados no 

campo empírico. 

 Padronização da descrição das diretrizes, utilizando como base a 

proposta de Nurcan et al. (1999), descrevendo, para cada diretriz, os 

seguintes elementos: nome, objetivo esperado e ações a serem 

realizadas. 

As diretrizes propostas para a identificação de metadados de dados de 

pesquisa, apresentadas na seção 7, foram validadas no estudo da Zika enquanto 

objeto de fronteira e podem ser aplicadas a outros objetos de fronteira. 
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3 CIÊNCIA ABERTA E ECIÊNCIA: A HETEROGENEIDADE DOS DADOS DE 

PESQUISA 

 

Primeiramente, a fim de substanciar a discussão sobre os temas Ciência 

Aberta e eCiência, na subseção 3.1 discorre-se sobre a origem da Ciência Aberta, 

suas características, definições, benefícios e obstáculos para sua implantação; e 

sobre a eCiência, sua origem e características. A subseção 3.2 versa sobre a 

abertura e o compartilhamento dos dados de pesquisa: definições, vantagens e 

obstáculos para sua implantação. Apresenta princípios de abertura e 

compartilhamento de dados contidos em políticas e outros documentos 

normativos e discorre sobre as características que diferenciam as práticas de 

abertura e compartilhamento. A subseção 3.3 analisa a heterogeneidade dos 

dados, apresentando suas características e especificidades com relação a área 

da pesquisa e destaca a diferenciação entre o dado de pesquisa e o dado para 

pesquisa. Por fim, a subseção 3.4, apresenta um relato sobre as iniciativas 

nacionais e internacionais de gestão de dados de pesquisa. 

 

3.1 CIÊNCIA ABERTA E ECIÊNCIA: ORIGEM E CARACTERÍSTICAS 

 

A Ciência Aberta é um movimento que ultrapassa o movimento intitulado 

Open Access, (no Português Acesso Aberto) que remonta a mais de três décadas 

e foi alicerçado a partir de três declarações, conhecidas como 3B's, que 

apresentam princípios, compromissos e planos/estratégias para implementar o 

movimento: a Declaration of the Budapest Open Acess Initiative (2002), 

considerada um dos documentos mais importantes do movimento de acesso livre; 

a Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) e a Berlin Declaration 

on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003). Essa 

última traz como incremento o acréscimo no escopo de acesso livre "[...] os dados 

não processados e metadados, fontes originais, representações digitais de 

materiais pictóricos e gráficos e material acadêmico multimídia" (BERLIM, 2003, 

tradução nossa). 

O conceito de abertura (openness), no contexto da ciência, transcende o 

acesso livre às publicações científicas, estendendo-se a todo ciclo da pesquisa 

científica. Com a Ciência Aberta surgem amplas transformações no modus 
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operandi (métodos, processos, infraestruturas, ferramentas) e nas formas de 

divulgação dos resultados das pesquisas científicas. Ocorrem mudanças nas 

dinâmicas das instituições de pesquisa e (r)evoluções no campo da ciência que 

afetam, não só os pesquisadores que estão no front, mas também diversos 

atores, tais como governos, financiadores de pesquisas, instituições de pesquisa, 

indústrias, cidadãos etc. A Ciência Aberta é tão ampla que, segundo Vicente-Saez 

e Martinez-Fuentes (2018, p.428, tradução nossa), 

 
 
[...] traz mudanças socioculturais e tecnológicas, baseadas na abertura e 
conectividade, em como a pesquisa é projetada, executada, capturada e 
avaliada. Ferramentas abertas de dados, plataformas de acesso aberto, 
métodos abertos de revisão por pares ou atividades de engajamento 
público são tendências irreversíveis, que estão impactando todos os 
atores científicos e têm o potencial de acelerar o ciclo de pesquisa. 
(VICENTE-SAEZ; MARTINEZ-FUENTES, p.428, 2018, tradução nossa). 
 
 

Como endossado por Arza e Fressoli (2017), Fecher e Friesike (2014), 

Tennant (2017) e Vicente-Saez e Martinez-Fuentes30 (2018), a literatura não 

apresenta uma definição formal para a Ciência Aberta. Em sua origem, o termo foi 

cunhado pelo economista Paul David que, a partir de sua descrição sobre as 

características da CA, de sua fala sobre as recompensas para os pesquisadores 

que a praticam e sobre os benefícios da rápida difusão do conhecimento, 

apresenta subsídios para uma melhor compreensão do que venha a ser a Ciência 

Aberta. 

 
 
A Ciência Aberta tem cinco características fundamentais: cooperação 
entre os cientistas, autonomia em relação a agendas específicas, 
desinteresse de ganhos pessoais com a pesquisa, abertura de 
resultados e métodos e expectativa de verificação pela replicação. As 
recompensas se dão pela reputação, construída com base na avaliação 
por pares. A abertura é fundamental para que a ciência funcione ao 
longo do tempo, pois é preciso que o conhecimento possa ser 
examinado, validado, utilizado e comunicado. Por isso, a ciência aberta 
valoriza a divulgação rápida, como garantia do reconhecimento do 
pioneirismo de uma descoberta e pelo fato de que, quanto mais cedo o 
conhecimento se torna disponível, mais cedo os erros, se existirem, 
serão revelados. (DAVID, 2014, p.6). 
 
 

                                                             

30 Os autores realizaram uma revisão sistemática sobre a definição de Ciência Aberta que está 
disponível em:VICENTE-SAEZ, Ruben; MARTINEZ-FUENTES, Clara. Open Science now: A 
systematic literature review for an integrated definition. Journal of Business Research, [S.l.], v.88, 
p.428-436, 2018. 
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A Ciência Aberta é entendida como uma prática da ciência que tem a 

colaboração de diversos públicos e defende a gratuidade da reprodução e 

redistribuição dos processos de pesquisa (FOSTER, on line). Também é vista 

como uma nova abordagem para o progresso da ciência, baseada no trabalho 

cooperativo e em novas formas de difusão do conhecimento (TRARAZONA RUA 

et al., 2015). E, ainda, como um movimento que visa uma aproximação às normas 

mertonianas (CARDOSO; JACOBETTY; DUARTE, 2012). 

Robert Merton definiu as cinco normas da ciência: comunalismo, 

universalismo, desinteresse, originalidade e ceticismo, conhecidas como Normas 

de Merton, onde se destacam os conceitos de universalismo - "as reivindicações 

da verdade científica são independentes das qualidades ou origens pessoais ou 

nacionais de seus descobridores" (TRIGGLE; TRIGGLE, 2017, p.4, tradução 

nossa) e o comunalismo - "pelo que os resultados da ciência são produtos de 

colaboração social e são atribuídos à comunidade". (TRIGGLE; TRIGGLE, 2017, 

p.4, tradução nossa). Entre essas normas, Triggle e Triggle (2017, p.4, tradução 

nossa), destacam o universalismo e o comunalismo que segundo eles “[...] 

formam a base da Ciência Aberta, exigindo, por sua vez, a necessidade de 

publicação e disseminação aberta de descobertas científicas e suas aplicações”. 

A definição mais popular para a Ciência Aberta é apresentada pela 

Organization for Economic Co-operation and Development31 (OECD): união de 

esforços de vários agentes (pesquisadores, governos, agências financiadoras de 

pesquisa, comunidade científica), visando tornar públicos, em formato digital sem 

ou com o mínimo de restrições, os resultados das pesquisas (publicações e dados 

de pesquisa), desenvolvidos com recursos públicos, buscando o aumento da 

transparência e da colaboração e o fomento a inovação. (OECD, 2015). 

Não existindo um consenso e não havendo uma definição que contemple 

todos os aspectos relacionados à Ciência Aberta, no âmbito dessa pesquisa, é 

entendida como um movimento mundial, que visa tornar a ciência democrática, 

pública, transparente e aberta e, para tal fim, incentiva a adoção de novas 

práticas, ferramentas e iniciativas, tais como: ciência cidadã, cadernos abertos, 

                                                             

31 A OECD é uma organização internacional, composta por 34 países que aceitam os princípios da 

democracia representativa e da economia de mercado, que procura fornecer uma plataforma para 
comparar políticas econômicas, solucionar problemas comuns e coordenar políticas domésticas e 
internacionais. 
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publicações científicas abertas, educação aberta, dados de pesquisa abertos, 

software livre, hardware aberto, repositórios e o envolvimento de muitos atores, 

desde o cientista, governo, universidades, agências de fomento, institutos de 

pesquisa até o cidadão comum. Tem como pilares o acesso aberto, os dados 

abertos, a investigação aberta, as redes abertas de Ciência e a ciência cidadã. 

A Ciência Aberta envolve diversos aspectos, em diferentes instâncias, que 

são analisados por várias áreas de conhecimento. Segundo os defensores da 

Ciência Aberta, a abertura contribui para o fortalecimento e o progresso da ciência 

e, sendo considerada mais ampla que o movimento pelo Acesso Aberto, que 

preconiza o acesso aos resultados das pesquisas, é comum ser apresentada na 

literatura como um conceito guarda-chuva que contempla de forma ampla o 

acesso aberto à pesquisa científica. (ALBAGLI, 2015; ALBAGLI, CLÍNIO, 

RAYCHTOCK, 2014; CARUSO, 2015; DEKKER, 2016; FECHER E FRIESIKE, 

2014; FRIESIKE et al., 2015; FUNAMORI, 2017; KULCZYCKI, 2016; LA FUENTE 

(online); OLIVEIRA E SILVA, 2016; OPEN KNOWLEGDE INTERNATIONAL 

(online); RADCHENKO, 2015; RODRIGUES et al., 2010; RODRIGUES, 2016; 

SAYÃO E SALES, 2017, entre outros). 

A Ciência Aberta apresenta diferentes abordagens relacionadas à 

infraestrutura tecnológica, direitos humanos, participação social, entre outros 

pontos, que são apresentadas nas cinco correntes/escolas de pensamento sobre 

Ciência Aberta, expostas por Fecher e Friesike (2014). 
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Quadro 1 – Cinco Escolas de Pensamento da Ciência Aberta. 
 
 

Escola de 
pensamento 

Postulado 
central 

Grupos 
envolvidos 

Objetivo 
principal 

Ferramentas & 
Métodos 

Democrática 

O acesso ao 
conhecimento é 
desigualmente 
distribuído 

Cientistas, 
políticos e 
cidadãos 

Tornar o 
conhecimento 
acadêmico 
disponível 
gratuitamente 
para todos 

Acesso aberto, 
direitos de 
propriedade 
intelectual, 
dados abertos, 
códigos abertos 

Pragmática 

Criação de 
conhecimento 
deveria ser mais 
eficiente se os 
cientistas 
trabalhassem 
juntos 

Cientistas 

Abertura do 
processo de 
criação de 
conhecimento 

Sabedoria das 
multidões, 
efeitos de rede, 
dados abertos, 
código aberto 

Infraestrutura 

Pesquisa 
eficiente 
depende das 
ferramentas e 
aplicações 
disponíveis 

Cientistas e 
fornecedores de 
plataformas 

Criar 
plataformas, 
ferramentas e 
serviços 
abertamente 
disponíveis para 
os cientistas 

Plataformas e 
ferramentas 
colaborativas 

Pública 

Ciência precisa 
ser acessível ao 
público 

Cientistas e 
cidadãos 

Tornar a ciência 
acessível aos 
cidadãos 

Ciência cidadã, 
Ciência PR, 
Blogs de 
ciências 

Mensuração 

Atualmente, as 
contribuições 
científicas 
necessitam de 
medições de 
impacto 
alternativas 

Cientistas e 
políticos 

Desenvolver um 
sistema métrico 
alternativo para 
impacto 
científico 

Altmetrias, 
revisão por 
pares, citação, 
fatores de 
impacto 

Fonte: FECHER; FRIESIKE (2014, tradução nossa). 
 

De forma resumida, pode-se destacar que para a escola pública (public 

school), o conhecimento científico deve ser claramente comunicado, não só entre 

os pares, mas também para um público ampliado. A escola democrática 

(democratic school), considera o acesso ao conhecimento como um direito 

humano, especialmente quando a pesquisa é custeada com recursos públicos. Na 

escola pragmática (pragmatic school), o enfoque é a pesquisa colaborativa que 

pode otimizar o processo de pesquisa por meio da absorção do conhecimento 

externo e do uso de ferramentas online. Na escola da infraestrutura (infrastructure 

school), o olhar está voltado para a tecnologia, no que diz respeito aos desafios e 
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possibilidades, principalmente relacionados à infraestrutura necessária para 

atender as práticas emergentes da Ciência Aberta. E, por fim, a escola das 

métricas (measurement school), devido à tendência da mensuração da produção 

científica migrar para os ambientes online e adotar novos formatos de publicação, 

essa escola visa produzir novos modos de medir a produção científica, por meio 

das altmetrias ou métricas alternativas. 

Com relação aos benefícios da adoção da Ciência Aberta, a literatura 

descreve o uso efetivo dos recursos públicos; a reprodutibilidade, a transparência 

e a visibilidade das pesquisas; a abertura de novas formas de interlocução e de 

socialização do mundo científico, incluindo a participação social; a redução de 

esforços no desempenho das tarefas; a colaboração e o compartilhamento de 

recursos visando o incentivo à inovação, à criatividade e à redução de custos; o 

desenvolvimento de novas pesquisas a partir do acesso, uso, reuso dos dados de 

pesquisa; novas formas de avaliar a produção científica (impacto) e monitorar a 

gestão da pesquisa; o aumento da eficiência e da qualidade da pesquisa; o 

estímulo do progresso científico, entre outros. (ALBAGLI, APPEL E MACIEL, 

2014; ARZA E FRESSOLI, 2017; FARNEL E SHIRI, 2014; KARIMOVA, 2016; 

KROES, 2012; OECD, 2007; OLIVEIRA E SILVA, 2016; RODRIGUES, 2016; 

RODRIGUES et al., 2010; SALES, SAYÃO, 2012; SAYÃO, SALES, 2014; SHIRI, 

2014). 

Os desafios para implantação da Ciência Aberta são de natureza técnica e 

tecnológica, de ordem cultural, ética, política e institucional. Por exemplo, a falta 

de infraestrutura tecnológica; a escassez de recursos e, com relação aos dados: a 

necessidade de gestão; a insegurança sobre a abertura; a incerteza sobre a 

propriedade; o desconhecimento ou falta de habilidades para promover a 

abertura; o pouco incentivo ao compartilhamento, entre outros. (ALBAGLI, 2015; 

FAGUNDES, 2014; OECD, 2015). 

A Ciência Aberta apresenta um conjunto de mudanças na publicação e 

acesso a diferentes tipologias dos resultados das pesquisas, no acesso aos 

dados utilizados na produção das pesquisas e na cultura dos pesquisadores. 
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Essa pesquisa também discorre sobre a eCiência, conhecida 

internacionalmente pelo termo e-Science, cunhado, em 200132, por John Taylor33 

e definido por ele como “[...] colaboração global em áreas chave da ciência e a 

próxima geração de infraestrutura é que possibilitará isso [...]” (HEY; 

TREFETHEN, 2003, p.1809, tradução nossa). 

A eCiência, apresenta uma nova forma de fazer ciência a partir do uso, 

compartilhamento e reuso dos dados de pesquisa e por meio do emprego das 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC): geração, novos usos e 

formas de manipulação, análise, integração, compartilhamento e gestão de 

grandes quantidades de dados de pesquisa gerados a partir de artefatos 

tecnológicos. 

Para Bond-Lamberty, Smith e Bailey (2016, p.1, tradução nossa), 

 
 
A ciência está se tornando cada vez mais colaborativa e intensiva em 
dados; em conjunto com as revoluções na comunicação baseada na 
internet, isso criou novas oportunidades de pesquisa em antigas 
barreiras geográficas e disciplinares. (BOND-LAMBERTY; SMITH; 
BAILEY, 2016, p.1, tradução nossa). 
 
 

James Nicholas Gray (Jim Gray), visto como o grande propagador da 

eCiência e outros autores: Hey, Tansley, Tolle, 2009 e Sales, Souza, Sayão, 

2014, consideram a eCiência como o 4º paradigma da ciência. Uma ciência que 

unifica observação, teoria, experimento e simulação e que é centrada na 

exploração de grandes conjuntos de dados de pesquisa, gerados ou obtidos por 

meio de artefatos tecnológicos e novas técnicas (experimentos, simulação, 

processamento etc.) e armazenados em ambientes digitais para serem 

manipulados e analisados pelos pesquisadores. 

Hey, Tansley e Tolle (2009, p.xvii), apresentam na figura 4 os quatro 

paradigmas da ciência: paradigma da ciência experimental ou empírica, 

paradigma da ciência teórica, o paradigma da simulação por computadores ou 

computacional e o paradigma da exploração de dados. 

 

                                                             

32 Encontra-se na literatura referência ao ano de 1999 (COSTA; CUNHA, 2015), 2000 (HEY; 
TANSLEY; TOLLE, 2009) e 2001(APPEL, MACIEL, ALBAGLI, 2016; SALES, SOUZA, SAYÃO, 
2014). 
33 Na época, diretor geral do Office of Science and Technology (OST) do Reino Unido. (ALBAGLI; 
APPEL; MACIEL, 2014; SALES; SOUZA; SAYÃO, 2014). 
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Figura 4 - Paradigmas da Ciência. 
 

 
Fonte: HEY, TANSLEY, TOLLE (2009, p.xvii). 

 

Nessa pesquisa, a eCiência é entendida como uma nova tendência da 

ciência, que por meio da geração, uso, manipulação e compartilhamento de 

grandes quantidades de dados e também do trabalho colaborativo, são gerados 

novos conhecimentos e inovações. Por exemplo, a produção e análise de dados 

para elaboração de hipóteses34, o uso da computação (softwares) para simular 

fenômenos, a combinação de diferentes tipos de dados de áreas de 

conhecimento distintas para geração de novas informações e ainda, o surgimento 

                                                             

34 Ao contrário do que antes era realizado, onde partia-se de uma hipótese e realizava-se os testes 
para validá-la ou refutá-la, nesse novo paradigma da pesquisa intensivo no uso de dados,  “[…] 
novas fontes de dados digitais e tecnologias de modelagem fornecem oportunidades para integrar 
conjuntos de dados novos e arquivados e procurar padrões que possam gerar novas hipóteses e 
teorias. Essa abordagem ‘indutivo-dedutiva’, mais nova na ciência do que nas artes e nas 
humanidades, é comum nos campos emergentes da biociência”. (WHYTE; ALLARD, 2014, p.3, 
tradução nossa). 
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de novas disciplinas como, por exemplo, a bioinformática35, a bioquímica36 e a 

astroinformática37. 

Da mesma forma que na Ciência Aberta, na eCiência os dados de 

pesquisa exercem importante papel para a realização de suas ações e, devido a 

isso, torna-se indispensável que estejam estruturados e organizados. Defende-se 

que é fundamental a gestão de dados de pesquisa para potencializar as ações 

propostas pela Ciência Aberta e pela eCiência: acesso, uso, compartilhamento e 

reuso. 

A partir da exposição sobre a Ciência Aberta e a eCiência, observam-se 

nuances que as aproximam e, por vezes, as confundem. Elas caminham juntas 

ampliando o olhar sobre a dita ciência tradicional, conformando a ciência 

contemporânea e almejam, como principal objetivo, o progresso da ciência. Neste 

novo modo de fazer ciência a palavra de ordem é mudança! Não é preciso 

abandonar velhos hábitos, mas sim adaptá-los a essa nova realidade de forma 

que sustentem a difusão do conhecimento. Entende-se que essas mudanças 

ocorrem de forma prática diretamente nos processos realizados no ciclo da 

pesquisa científica.  

Nessa tese, considera-se o dado de pesquisa como ponto de convergência 

entre a Ciência Aberta e a eCiência. Desta forma, o interesse da pesquisa se 

concentra nas práticas de abertura e compartilhamento dos dados de pesquisa, 

(tema da próxima subseção), realizados no ciclo da pesquisa científica, 

especificamente na gestão de dados de pesquisa. 

 

3.2 ABERTURA E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE PESQUISA 

 

Na atualidade, a abertura e o compartilhamento de dados de pesquisa são 

temas muito em voga entre pesquisadores, agências de fomento, editoras 

                                                             

35 Essa ciência é responsável por armazenar e relacionar dados biológicos, com o auxílio de 

métodos computacionais e algoritmos matemáticos. Assim, reconhece padrões que provavelmente 
seriam impossíveis de serem analisados sem tal ajuda. (ARAGUAIA, 2019, on-line). 
36 A bioquímica é uma área interdisciplinar da ciência, capaz de utilizar inúmeros conceitos 
elucidados por outras ciências para explicação do surgimento e da continuidade da 
vida.(SANTOS, on-line). 
37 A Universidade de São Paulo (USP) inaugurou, em 2012, o Laboratório de Astroinformática com 
um supercomputador, com 2.304 processadores, destinado exclusivamente a pesquisas 
astronômicas. É considerado um dos processadores mais rápidos do mundo. 
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científicas e instituições de pesquisa. A Ciência Aberta e a eCiência 

potencializaram estas ações, a partir do momento em que destacaram o 

importante papel do dado de pesquisa no campo da Ciência. Segundo Curty 

(2015, p.35), “o tradicional ciclo de vida da pesquisa passa a ser modificado com 

o processo formal de compartilhamento de dados que pode resultar ou não no 

reuso dos dados por novos usuários”, conforme apresentado na Figura 5. 

 
Figura 5 – Fluxo formal de compartilhamento de dados. 

 

 
Fonte: Curty (2015, p.34) 

 

Apresentam-se diversas vantagens e benefícios para a abertura e 

compartilhamento de dados: a reanálise dos dados a fim de verificar os resultados 

(reprodutibilidade da pesquisa); a possibilidade de diferentes interpretações ou 

abordagens de dados existentes; a preservação a longo prazo dos dados, 

contribuindo para a manutenção da sua integridade; a diminuição da (re) coleta 

dos dados, otimizando os recursos; a salvaguarda contra má conduta relacionada 

à fabricação e falsificação de dados; a confiança institucional e social, entre 

outras. (BOND-LAMBERTY, SMITH, BAILEY 2016; TENOPIR et al., 2011). 

Identificaram-se, na literatura, enquanto obstáculos para a abertura e o 

compartilhamento de dados: restrições técnicas e tecnológicas; questões legais, 

propriedade intelectual, privacidade dos dados e, com relação ao pesquisador: 

preocupação sobre ao uso incorreto dos dados; receio do uso dos dados sem o 

devido crédito; demanda por tempo e esforço extra para preparar e estruturar 

conjuntos de dados para arquivamento e compartilhamento, incluindo aqui a 

produção de metadados; retenção de direitos para futuras oportunidades de 
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publicação; oportunidades para aplicações comerciais, entre outros. (BORGMAN 

et al., 2016; FECHER, FRIESIKE, HEBING, 2015; SHEARER, 2015). 

Em 2014, a Wiley Online Library38 realizou a pesquisa Research Data 

Sharing Insights39 visando entender como e por que os pesquisadores 

disponibilizam seus dados de pesquisa publicamente. Nessa pesquisa, mais de 

2.250 respondentes indicaram os motivos pelos quais os pesquisadores hesitam 

em compartilhar seus dados: propriedade intelectual ou questões confidenciais 

(42%); agência de fomento/instituição não requer o compartilhamento de dados 

(36%); preocupações relacionadas à: investigação da pesquisa realizada (26%); 

má interpretação ou uso indevido (26%); questões éticas (23%); crédito ou citação 

(22%); não saber onde compartilhar o dado (21%); equipe ou recursos 

insuficientes (20%); não saber como compartilhar os dados (16%); não achar que 

é de sua responsabilidade (12%); não considerar o dado relevante (12%); falta de 

recursos (11%), outros (7%). 

Para os pesquisadores a abertura e o compartilhamento de dados 

passaram a ser ações necessárias no dia a dia de suas pesquisas e, pode-se 

considerar as agências de fomento as grandes motivadoras da realização dessas 

ações. Ao redor do mundo, grandes agências de fomento como, por exemplo, o 

National Institutes of Health e a National Science Foundation40 (NSF), dos 

Estados Unidos, o Research Council, do Reino Unido e o programa Horizonte 

2020, da União Européia, adotaram políticas de abertura e compartilhamento de 

dados e passaram a exigir que os pesquisadores enviem, juntamente com suas 

propostas de financiamento de pesquisa, o Plano de Gestão de Dados onde 

devem informar os dados que serão coletados e utilizados ao longo da pesquisa, 

quais e de que forma estarão acessíveis para uso e compartilhamento. 

Também, editoras, institutos de pesquisa, universidades etc. por meio da 

criação de políticas de abertura e compartilhamento de dados, passaram a exigir 

dos pesquisadores o depósito dos dados, principalmente, dos dados que foram 

produzidos por meio de recursos públicos. Porém, pode-se afirmar que a principal 

                                                             

38 Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/. Acesso em: 30 set. 2019. 
39 Disponível em: https://hub.wiley.com/servlet/JiveServlet/downloadImage/71321/Researcher-

Data-Insights-Infographic-FINAL-REVISED-2.jpg?a=1448033200304. Acesso em: 17 jun. 2019. 
40 Disponível em: https://www.nsf.gov/. Acesso em: 25 jun. 2019. 
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motivação para a abertura e o compartilhamento dos dados é o financiamento 

público de recursos. 

Em busca de soluções para as questões relacionadas à abertura e 

compartilhamento dos dados de pesquisa, observa-se grande mobilização de 

governos e instituições na definição de princípios e recomendações, expressas 

em diversos documentos norteadores. Nessa pesquisa, destacam-se, entre tantos 

existentes, os seguintes documentos: Data Sharing Policy and Implementation 

Guidance41, Declaration on Access to Reserach Data from Public Funding, 

Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Fund, Panton 

Principles for Open Data in Science, Programa Horizon 2020, Statement on Data 

Sharing in Public Health Emergencies42. 

 

Data Sharing Policy and Implementation Guidance 

Publicada pelo NIH, em 2003, essa política define que os projetos de 

pesquisa, financiados pelo NIH, devem apresentar o planejamento de 

compartilhamento dos dados de pesquisa. Expõe diversas razões para se realizar 

o compartilhamento de dados, apresenta alguns métodos para a realização do 

compartilhamento e aborda a questão da documentação dos dados, onde trata do 

uso dos metadados. 

 

Declaration on Access to Reserach Data from Public Funding 

Publicada, em 2004, por representantes ministeriais de 34 países da 

OECD, a declaração apresenta os seguintes princípios: abertura; transparência; 

conformidade legal; responsabilidade formal; profissionalismo; proteção da 

propriedade intelectual; qualidade e segurança; eficiência e prestação de contas 

que são descritas no Anexo 4. 

 

Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Fund 

Em 2007, a OECD lançou o documento Principles and Guidelines for 

Access to Research Data from Public Fund, que apresenta os 10 princípios 

                                                             

41 Disponível em: 
https://grants.nih.gov/grants/policy/data_sharing/data_sharing_guidance.htm#goals. Acesso em: 
01 jun. 2018. 
42 Disponível em: https://wellcome.ac.uk/what-we-do/our-work/statement-data-sharing-public-
health-emergencies. Acesso em: 25 jun. 2019. 
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definidos na Declaração de 2004, com o desdobramento do princípio qualidade e 

segurança e a inclusão de mais dois princípios: flexibilidade e sustentabilidade, 

descritos no Anexo 5. Ainda, segundo o documento, o controle efetivo da 

qualidade dos dados, com uma infraestrutura tecnológica adequada e um amplo 

acordo internacional sobre interoperabilidade, influenciam no acesso aos dados 

de pesquisa e no seu uso. 

 

Panton Principles for Open Data in Science 

Conjunto de princípios que visa promover a Ciência Aberta. Estes 

princípios foram escritos por Peter Murray-Rust, Cameron Neylon, Rufus Pollock e 

John Wilbanks, em 2009, revistos pela Open Knowledge International e, 

oficialmente publicados, em 2010. Os autores defendem a abertura gratuita dos 

dados de pesquisa na internet por meio de quatro princípios relacionados à 

publicação dos dados: 

 fazer uma declaração clara e explícita sobre permissão de uso; 

 usar uma licença adequada e reconhecida para as permissões de uso; 

 utilizar a definição de dados proposta pela Open Knowledge International 

não restringe o uso comercial dos dados e outras restrições de acesso; 

 utilizar licenças de domínio público, tais como Public Domain Dedication 

and Licence (PDDL) e Creative Commons CC Zero Licence (CC-ZERO) 

para permissão do uso de dados, principalmente os financiados com 

recurso público. 

 

Programa Horizon 2020 

O Programa Horizon 2020, produzido pela União Europeia, tem como norte 

apoiar a pesquisa, a inovação e a cooperação internacional, visando à promoção 

e o crescimento da Ciência a nível mundial e a promoção do compartilhamento e 

reuso de dados de pesquisa. Considerado um programa inovador, possui grande 

impacto no desenvolvimento de políticas, planos, estratégias, manuais e está 

relacionado a aplicação dos Princípios FAIR. Visto como um guia de concepção e 

desenvolvimento de pesquisas científicas em diversas áreas, tais como 

agricultura, saúde, biotecnologia, energia, segurança, entre outras. O documento, 

composto por 58 artigos, em seu artigo 29 – Disseminação dos Resultados – 
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Acesso Aberto – Visibilidade do Financiamento da Comissão Europeia, apresenta 

um item relacionado ao acesso aberto aos dados de pesquisa. 

 

Statement on Data Sharing in Public Health Emergencies 

Publicado em 2016, este acordo, assinado por 31 instituições de diversos 

países, dentre eles o Brasil, por meio da Fiocruz, afirma que no contexto de uma 

emergência de saúde pública de interesse internacional, é imperativo que todas 

as partes disponibilizem qualquer informação que possa ter valor no combate à 

crise. Nesse caso, a declaração tem o objetivo de garantir a disponibilização de 

qualquer informação e dados sobre o combate ao Zika vírus. 

Com este breve panorama, pôde-se averiguar que estes princípios são 

generalistas, aplicáveis a todas as áreas de conhecimento e que sinalizam os 

pontos principais a serem considerados para adoção das práticas de abertura e 

compartilhamento. Observou-se, também, que as políticas abrangem duas 

práticas: abertura e compartilhamento, que possuem características distintas que 

impactam no comportamento dos pesquisadores, nas políticas e nos planos de 

gestão de dados. De acordo com Jorge (2018, p.38), “[...] essa diferença precisa 

ser compreendida para se entender o que está sendo proposto por instituições 

que utilizam estes discursos, além de dar subsídios para práticas de ciência 

aberta”. 

Sendo assim, nesta pesquisa discorre-se sobre as características dessas 

práticas, buscando demonstrar que as diferenças influenciam nas ações de 

gestão de dados de pesquisa. 

O termo aberto, segundo a Open Definition43 significa,  

 
 
[...] que qualquer pessoa pode acessar livremente, usar, modificar e 
compartilhar para qualquer finalidade (sujeito, no máximo, a requisitos 
que preservem a procedência e a abertura). (OPEN DEFINITION, on-
line, tradução nossa). 
 
 

Para Wezenbeek (2017, tradução nossa)  

 
 
[...] é importante considerar o termo ‘aberto’ em relação a valores como 
acessibilidade e responsabilidade. Até agora, o foco tem sido o aspecto 

                                                             

43 Disponível em: https://opendefinition.org/. Acesso em: 16 jun. 2019. 
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da acessibilidade da ciência aberta. O aspecto da responsabilidade pode 
e deve ser fortalecido. (WEZENBEEK, 2017, tradução nossa). 
 
 

Para que um dado possa ser considerado aberto, ele deve possuir algumas 

características e atender a algumas especificações: estar disponível por inteiro; 

ter um custo razoável de reprodução; priorizar o acesso por meio de download na 

internet; estar num formato conveniente e modificável; permitir o cruzamento com 

outros conjuntos de dados; ser livre para qualquer pessoa usar, reusar e 

redistribuir (OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION, 2010). Além disso, para ser 

considerado aberto, o dado deve ser publicado atendendo aos seguintes 

princípios: completos; primários; atuais; acessíveis; compreensíveis por máquina; 

não discriminatórios; não proprietários e livres de licenças. 

David Eaves estabeleceu as três leis do dado aberto44: 

1. se o dado não pode ser encontrado ou indexado na Web, ele não 

existe; 

2. se o dado não está disponível num formato aberto e legível por 

máquina, ele não pode ser reutilizado; e 

3. se dispositivos legais não permitem que ele seja compartilhado, ele 

não é útil. (EAVES, 2009).  

Tim Berners-Lee propôs um sistema de estrelas para abertura de dados. O 

Sistema de 5 Estrelas classifica o grau de abertura dos dados da seguinte forma: 

quanto maior o número de estrelas, maior a abertura dos dados. 

 requer apenas que os dados estejam disponíveis na internet em 

qualquer formato, desde que com licença aberta; 

 disponível na internet de maneira estruturada (em um arquivo Excel 

com extensão XLS);  

 disponível na internet, de maneira estruturada e em formato não 

proprietário (CSV em vez de Excel); 

 seguindo todas as regras acima, mas dentro dos padrões 

estabelecidos pelo W3C (RDF e SPARQL): usar URL para identificar coisas e 

propriedades, de forma que as pessoas possam direcionar para as publicações; e 

                                                             

44 Disponível em: https://eaves.ca/2009/09/30/three-law-of-open-government-data/. Acesso em: 24 
jun. 2019. 
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 todas as regras acima e mais: vincular os dados aos de outras 

pessoas, de forma a fornecer um contexto. 

Como visto, um dado aberto vai muito além de torná-lo disponível na 

internet, requer conhecimento dos diversos procedimentos e demanda 

comprometimento. 

Com relação ao compartilhamento de dados, Jorge e Albagli (2018, p.417) 

afirmam que: 

 
 
[...] nem sempre seguem os princípios dos dados abertos. O 
compartilhamento de dados de pesquisa está geralmente pautado por 
acordos de acesso, que podem ser definidos como “o enquadramento 
processual estabelecido pelas instituições de pesquisa, agências e 
outros parceiros envolvidos, para determinar as condições de utilização 
de dados de pesquisa”. Tais acordos normalmente restringem o 
compartilhamento entre partes determinadas e sob condições 
estabelecidas, sem uma preocupação com formatos não proprietários e 
que possam ser lidos por máquinas, nem com licenças que concedam 
amplo acesso de uso e redistribuição. Desta forma, a abertura e o 
compartilhamento de dados de pesquisa definem-se pelas condições de 
acesso e uso dos dados, suas condições de reutilização, reprodução e 
transparência. (JORGE; ALBAGLI, 2018, p. 417). 
 
 

Compartilhar um dado nem sempre significa que este esteja disponível em 

acesso aberto. Uma prática comum utilizada pelos pesquisadores consiste em 

informar nos repositórios de dados de pesquisa apenas os dados (metadados) 

sobre o dado de pesquisa que produziu e não realizar o depósito do dado. A partir 

destes metadados, o pesquisador que tiver interesse entra em contato com o 

proprietário do dado e este o compartilha. 

Sendo assim, é importante entender essas nuances e compreender que 

em cada área de conhecimento existem particularidades que influenciam a prática 

a ser utilizada: acesso ou compartilhamento. Segundo Labastida (2015) e Tenopir 

et al. (2011), as áreas de conhecimento têm sua própria cultura de abertura e 

compartilhamento de dados e, em muitas áreas ainda existe uma grande 

resistência na adoção das práticas de abertura e compartilhamento, devido a 

questões culturais, metodológicas, de infraestrutura e de proteção de dados. Por 

exemplo, na astronomia, física, biologia, química etc. os pesquisadores estão 

mais propensos a compartilharem seus dados, porém, pesquisadores da área de 

ciências médicas ou de ciências sociais, estão menos propensos, isto porque “[...] 

eles contêm informações pessoais ou confidenciais, ou exigem acesso seguro 
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e/ou restrito e ainda também por questões de patentes ou comercialização [...]”. 

(AKERS; DOTY, 2013, p.11, tradução nossa). 

Mais uma vez citando a pesquisa da Wiley Online Library: Research Data 

Sharing Insights, as formas que os pesquisadores utilizam para tornar o dado 

acessível são: material complementar nos periódicos; website pessoal ou 

institucional; repositório de dados específico de uma disciplina; repositórios de 

dados como Dryad e Figshare e ainda, por meio de conferências e solicitações 

informais (e-mail, contato direto). 

Ainda, com relação a esta pesquisa, os respondentes apresentaram 

enquanto motivação para compartilharem seus dados: uma prática comum na 

comunidade de pesquisa; aumentar o impacto e a visibilidade da pesquisa; 

benefício público; atender a requisição do periódico, da agência de fomento ou da 

instituição ao qual está vinculado; transparência e reuso; descoberta e 

acessibilidade; liberdade de informação e preservação. 

No Brasil, segundo a pesquisa de Vanz et al. (2018), o compartilhamento 

de dados ainda é uma prática tímida. Por exemplo, nas Ciências da Saúde, 

35,29% dos respondentes informaram que nunca realizaram esta prática. 

 
 
Dentre os principais motivos apontados pelos respondentes para 
compartilhar dados de pesquisa em acesso aberto, destaca-se a 
necessidade de publicação em periódico ou em anais de evento, 
indicada por 36,60% dos respondentes – com variações relevantes por 
áreas específicas, como as Ciências Agrárias, onde o percentual é de 
42,43%. O compartilhamento por iniciativa própria também acontece e é 
destaque para algumas áreas. Nas Ciências da Saúde esta motivação é 
baixa (14,48%), talvez devido às questões éticas acerca das pesquisas 
que envolvem informações sobre seres humanos. (VANZ et al., 2018, 
p.21-22). 
 
 

Vanz et al. (2018), em sua pesquisa, apresenta algumas situações e as 

atitudes dos seus respondentes com relação ao compartilhamento dos dados, 

como pode ser visto no gráfico 1: 
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Gráfico 1 – Frequência de situações e atitudes relacionadas ao compartilhamento de dados de pesquisa 

 

 
Fonte: VANZ et al., 2018, p.24.
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No Brasil, a cultura de compartilhamento de dados ainda está muito tímida 

talvez, como apontado por Vanz et al. (2018), pelo fato dos pesquisadores brasileiros 

possuírem um perfil mais conservador. 

Tratando da Saúde, área escolhida para ser analisada nesta pesquisa, 

 
 
Segundo um editorial da revista Science (2016), embora tenha havido 
progresso nos últimos anos, a maior parte dos dados clínicos e genômicos 
ainda são coletados e estudados de forma isolada, em silos – 
compartimentados por doença, por instituição, por país etc. (Nature News, 
2016). Os primeiros esforços de compartilhamento têm permitido desenvolver 
tratamento para doenças raras e algumas formas de cancro. Porém, tal 
benefício só atingirá toda a população quando médicos e pesquisadores 
puderem aceder e comparar dados de milhões de indivíduos (The Global 
Alliance for Genomicsand Health, 2016). (MAGALHÃES; HARTZ; MARTINS, 
2016, p.79). 
 
 

E, ainda mais especificamente sobre o compartilhamento de dados em 

emergências sanitárias:  

 
 
Quando cientistas e formuladores de políticas falam sobre compartilhamento 
de dados, isso geralmente se refere aos dados subjacentes às publicações 
científicas. Mas em emergências de saúde pública, como a recente epidemia 
de Ebola, autoridades de saúde pública e pacientes não podem arcar com o 
atraso de publicações científicas. Dados como o da evolução do vírus Ebola 
ou de ensaios clínicos de tratamentos anti-Ebola precisam ser compartilhados 
em um estágio inicial com tomadores de decisão em saúde pública, clínicos e 
outros pesquisadores, que podem por meio destes dados fornecer soluções 
para os pacientes. (EUROPEAN COMMISSION, 2016, p.40, tradução nossa). 
 
 

Nos institutos de pesquisa como o NIH, o compartilhamento de dados é 

considerada uma prática muito importante, principalmente com relação aos dados que 

não podem ser replicados. Considera-se que a ação de compartilhar permite a 

melhora da saúde humana a partir do desenvolvimento de novos conhecimentos, 

produtos e procedimentos. 

 
 
Na opinião do NIH, todos os dados devem ser considerados para o 
compartilhamento de dados. Os dados devem ser disponibilizados tão ampla 
e livremente quanto possível, salvaguardando a privacidade dos participantes 
e protegendo os dados confidenciais e proprietários. (EUROPEAN 
COMMISSION, 2016, p.43, tradução nossa). 
 
 

Por fim, tanto o acesso quanto o compartilhamento podem atender ao reuso 

dos dados de pesquisa, que é um dos objetivos esperados pela Ciência Aberta. 
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Segundo Curty (2015, p.37), existem diferentes tipos de reuso que atendem a 

diferentes funções, conforme apresentado no quadro 2: 

 

 
Quadro 2 – Tipos de reuso. 

 

Tipos de reuso Definição Função principal 

Agregação 

Reúne um grande número 
de resultados de um tipo 
definido com precisão 

Combinardiferentes 
recursos de dados 

Integração 
Reúne e combina dados 
de diferentes domínios de 
diferentes tipos de estudos 

Inter (combinar) diferentes 
recursos de dados 

Meta-análise 

Combina várias análises 
separadas de diferentes 
pesquisas para abordar 
questões além do escopo 
ou da capacidadede uma 
única análise 

Identificar padrões em 
diferentes áreas 

Replicação 
Verifica os resultados ou 
conclusões de um estudo 
publicado replicando-o 

Replicar(repetição) 

Reaproveitamento 

Utiliza os resultados de 
uma pesquisa para 
propósitos  diferentes da 
do estudo primário 

Reaproveitar (nova 
abordagem) 

Síntese 
Integra os dados enquanto 
utiliza novidade conceitual 

Sintetizar 

Fonte: CURTY, 2015, p.37, tradução nossa. 
 

Como observado, a abertura e o compartilhamento de dados de pesquisa são 

práticas que vem, cada dia mais, fazendo parte da rotina dos pesquisadores, seja na 

forma de adesão ou por meios mandatórios. Para obtenção de êxito nessas práticas, 

torna-se necessário a implementação da gestão de dados de pesquisa, mas, para 

isso, é importante, primeiramente, entender o que é um dado de pesquisa, os tipos 

existentes e a diferenciação existente entre dados de pesquisa e dados para 

pesquisa, assuntos que serão apresentados na próxima subseção. 

 

3.3 A HETEROGENEIDADE DOS DADOS: DADOS DE PESQUISA E DADOS PARA 

PESQUISA 

 

O ponto de partida é entender o que é um dado de pesquisa (research data), 

termo escolhido para uso nesta pesquisa, que também é apresentado na literatura 
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como dado científico (scientific data). O uso desses termos varia entre os autores que 

estudam esse assunto. Como pontuado por Costa (2017, p.61), a literatura não 

apresenta um consenso, visto que  

 
 
[...] os autores Hey e Hey (2006), Rodrigues et al. (2010), Bell (2011) e 
Príncipe et al. (2014) utilizam o termo dados científicos. Por outro lado, Sales 
(2014), Sayão e Sales (2014) e Borgman (2015) utilizam o termo dados de 
pesquisa [...]. (COSTA, 2017, p.61). 
 
 

A literatura apresenta diversas definições para o termo dado de pesquisa. 

Como salientado por Bertin, Visoli e Drucker (2017), Borgman (2010), Martinez-Uribe 

(2007) e Sayão e Sales (2015, 2017), é difícil atribuir uma definição consensual para o 

dado de pesquisa, visto que “os dados podem ser gerados em diversos ambientes e 

por diversos motivos. Podem ganhar novas atribuições durante o seu ciclo de vida. 

Desta forma, questiona-se o que é um dado e quando ele pode ser considerado um 

dado de pesquisa”. (JORGE, 2018, p.41). 

Entre as variadas definições encontradas, destaca-se a mais citada, proposta 

pela OECD, que evidencia a importância do dado de pesquisa, entendendo-o como a 

base para validar os resultados obtidos nas pesquisas científicas. Para a OECD os 

dados de pesquisa são 

 
 
Registro de fatos (scores numéricos, registros textuais, imagens e sons) 
usados como fontes primárias na investigação científica e que geralmente 
são aceitos na comunidade científica como necessários para a validação dos 
resultados da pesquisa. (OECD, 2007, p.13, tradução nossa). 
 
 

Outra definição bastante compartilhada é a contida no Horizon 2020 que 

assinala um aspecto importante relacionado ao dado de pesquisa, que é o processo 

de examinar as informações coletadas e servirem de base para fundamentação, 

discussão ou cálculo. (EUROPEAN COMMISSION, 2017). 

A definição proposta por Pryor (2012), está mais próxima do campo da 

informação e destaca a contextualização dos dados que contribui para geração de 

informação e conhecimento. O autor descreve o dado de pesquisa como ‘o principal 

bloco de construção da informação’, compreendendo o menor nível de abstração em 

qualquer área de conhecimento, que pode ser uma coleção de números, caracteres, 

imagens entre outros, que ao serem contextualizados, podem representar fatos, 

figuras e ideias em nível de informação comunicável. 
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Como visto, não existe um consenso e não cabe a esta pesquisa apresentar 

uma narrativa e análise sobre as definições existentes, mas sim, identificar as 

propriedades que conformam um dado de pesquisa. Sendo assim, pode-se afirmar 

que os dados de pesquisa: 

 são produzidos, coletados ou utilizados no âmbito das pesquisas 

científicas; 

 servem para comprovar os resultados das pesquisas; 

 servem de base para a produção do conhecimento científico; 

 são registrados e em sua maioria já ‘nascem’ no formato digital (born 

digital45); 

 passam por processos de análise e interpretação e podem gerar outros 

tipos de dados e informações; 

 possuem diversas formas e são produzidos por distintas áreas de 

conhecimento; e 

 são considerados um dos pilares da ciência. 

Nessa tese, o dado de pesquisa é entendido como um recurso informacional 

que possui características próprias, faz parte de um contexto de pesquisa e 

estabelece, ou não, relação com outros dados. É a base para o desenvolvimento das 

pesquisas científicas e para a produção de novos conhecimentos. A ciência está 

fundamentada em dados produzidos ou coletados, que são analisados e interpretados 

para uso e/ou reuso, visando evidenciar hipóteses construídas e, nesse novo 

paradigma da ciência, para a construção de novas hipóteses. Em síntese, são todos 

os dados que os pesquisadores produzem, coletam e utilizam ao longo da realização 

de suas pesquisas científicas. 

A partir desta noção operacional, é importante também compreender que os 

dados são heterogêneos e podem ser classificados de diferentes formas. Para 

Simberloff et al. (2005, p.18), os dados digitais possuem diferenças relacionadas a 

sua natureza, reprodutibilidade e ao nível de processamento ao qual foram 

submetidos.  

                                                             

45 Born digital ou recursos digitais são segundo Erway (on-line) “[...] itens criados e gerenciados em 
formato digital”, por exemplo: fotografias, documentos, manuscritos, registros eletrônicos, conjuntos de 
dados etc. 
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Dentre as classificações identificadas: National Science Foundation (on line), 

Research Information Network (on line), Gray et al. (2005), entre outras, optou-se pela 

apresentada por Sayão e Sales (2015), no ‘Guia de Gestão de Dados de Pesquisa 

para Bibliotecários e Pesquisadores46’, que entende-se ser mais abrangente, 

classificando o dado de pesquisa de acordo com três características: natureza, origem 

e fase da pesquisa (o grau de processamento que os dados são expostos). 

Quanto à natureza, existe uma diversidade de dados, por exemplo, sequência 

de bits, amostras, gravações de entrevistas, resultados de experiências, documentos 

textuais, planilhas, estatísticas, cadernos de laboratório, cadernos de campo, diários, 

questionários, transcrições, arquivos de áudio, vídeo, fotografias/imagens, números, 

sequências de proteínas ou genéticos, informações de versões de software, artefatos, 

modelos, equações, algoritmos, scripts, arquivos de log, animações, entre outros. 

(EUROPEAN COMMISSION, 2017; SAYÃO E SALES, 2017; SIMBERLOFF et al., 

2005; USP, on line). 

Segundo a origem, Sayão e Sales (2015) apresentam a seguinte classificação: 

 observacionais – são dados obtidos por meio de observações diretas, 

que podem ser associadas a lugares e tempo específicos. “São únicos e 

insubstituíveis. [...] os dados observacionais – por sua natureza 

instantânea – guardam uma importância crítica que os qualificam como 

registros históricos, pois não podem ser coletados uma segunda vez.” 

(SAYÃO, SALES, 2015, p.7-8). 

 computacionais – também chamados de simulação são “[...] resultados 

da execução de modelos computacionais ou de simulações, seja, por 

exemplo, no domínio da física ou para a criação de ambientes virtuais 

culturais ou educacionais. [...]”. (SAYÃO, SALES, 2015, p.8). 

 experimentais – são dados de resultados de experimentos. “São 

provenientes de situações controladas em bancadas de laboratórios, 

como por exemplo, medidas de uma reação química.” (SAYÃO, SALES, 

2015, p.8). 

E, por fim, sobre a fase da pesquisa Sayão e Sales (2015, p.8) especificam os 

dados em: 

                                                             

46 Disponível em: 
http://carpedien.ien.gov.br/bitstream/ien/1624/1/GUIA_DE_DADOS_DE_PESQUISA.pdf. Acesso em: 
17 jan. 2018. 
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 brutos, crus ou preliminares – são dados que vêm diretamente dos 

instrumentos científicos; 

 derivados – são resultados do processamento ou combinação de dados 

brutos ou de outros dados; e 

 canônicos ou referenciais – são coleções de dados consolidados e 

arquivados geralmente em grandes centros de dados, por exemplo, 

sequência genética, estrutura química, etc. 

Para Jorge (2018, p.50), 

 
Essas categorias se expandem quando outros aspectos são inseridos na 
análise, como a classificação quanto à natureza do assunto (sigiloso ou 
ostensivo), área e subáreas do conhecimento, tipos de estudo desenvolvidos, 
entre outros. A compreensão dos tipos e categorias de dados é necessária 
para projetar, conduzir, analisar, relatar e interpretar os resultados de uma 
pesquisa. Se a intenção é a abertura dos dados para reuso por outros 
pesquisadores, todas as características devem ser levadas em consideração 
para garantia da qualidade dos dados a serem disponibilizados. (JORGE, 
2018, p.50). 
 
 

Cada tipo de dado atende e produz sentido em diferentes áreas de 

conhecimento, variam dentro de uma mesma área e podem ser utilizados em outras, 

adquirindo novas interpretações, dependendo do contexto de uso. Considera-se que 

esses fatores influenciam a gestão de dados, pois é necessário identificar em cada 

área o que é considerado dado de pesquisa. 

Borgman (2010), afirma que os pesquisadores coletam dados para muitos 

propósitos, usando muitos métodos. Esses propósitos e métodos influenciam tanto o 

que eles consideram ser seus ‘dados’, quanto as condições sob as quais eles estão 

dispostos a compartilhar esses dados com outros pesquisadores. E, ainda segundo a 

autora, “[...] alguns tipos de dados têm valor imediato e duradouro, alguns ganham 

valor ao longo do tempo, outros têm valor transitório e há aqueles que são mais fáceis 

de recriar do que fazer a curadoria”. (BORGMAN, 2010, p.3, tradução nossa).  

Comumente, os dados de uma pesquisa são reunidos em conjuntos de dados e 

os pesquisadores analisam esses conjuntos, geralmente apresentados em formatos 

de planilhas, tabelas, gráficos, entre outros formatos, que podem incluir valores, 

medidas, pontos, coordenadas, condições, frequências ou atributos que permitem a 

análise e interpretação de determinado fenômeno, experimento, espécie, observação 

etc. 
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Os inúmeros tipos de dados de pesquisa possuem características próprias que 

os distinguem e características comuns que possibilitam integrá-los. Identificar as 

características inerentes aos dados, em cada área de conhecimento, é fundamental 

para a realização da gestão dos dados de pesquisa. Segundo Borgman (2015 apud 

COSTA, 2017, p.60), “é preciso explorar semelhanças e diferenças na forma como os 

dados são criados, utilizados e compreendidos nas comunidades acadêmicas”. Ao se 

tratar do dado, deve-se considerar o contexto, a função, os fins e a origem de sua 

criação. 

Descreveu-se, até então, sobre os dados de pesquisa, mas existem também os 

dados para pesquisa. Trata-se daqueles dados que foram criados fora do âmbito da 

pesquisa científica, para atender determinado objetivo, mas que também são 

utilizados na pesquisa. Por exemplo, os dados administrativos governamentais47, 

registrados nas bases de dados governamentais e os dados clínicos, registrados nos 

prontuários dos pacientes. 

De acordo com Jorge (2018, p.46) 

 
 
Em pesquisas científicas com temáticas sociais, econômicas, ambientais, em 
saúde, entre outras, o dado necessário para o desenvolvimento da pesquisa 
pode ser um dado gerado para um fim administrativo, de assistência à saúde, 
mercado financeiro, ou seja, para a realização de atividade específica, de 
diferentes tipos de fontes, e que não foi criado com a finalidade da pesquisa, 
mas pode se tornar um dado de pesquisa científica de acordo com seu uso. 
(JORGE, 2018, p.46). 
 
 

Trata-se do valor que é atribuído ao dado na sua produção: valor primário, 

criado originalmente para a pesquisa e valor secundário48, criado para atender outras 

finalidades, mas que são utilizados na pesquisa científica. Esse é um aspecto 

importante a ser considerado na gestão de dados.  

Segundo Jorge (2018, p.51), 

 
 
[...] o dado para pesquisa já é uma classificação para o dado e que dentro 
dela há inúmeras outras classificações. Quando este tipo de dado é 
qualificado ou adjetivado novos esclarecimentos se fazem necessários para 
que haja clareza e consciência do objeto que está sendo estudado. (JORGE, 
2018, p.51). 

                                                             

47 Segundo Jorge (2018, p.46), “[...] os dados administrativos governamentais [...] são frutos de uma 
atividade desenvolvida por governos, apoiada por funções pré-definidas”. 
48 Considera-se um dado com valor secundário quando se extrapolam os valores primários e o dado 
pode ser utilizado em situações diferentes daquelas para o qual foi criado. (JORGE, 2018, p.47). 
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Outro aspecto apontado por Jorge (2018) e Borgman (2015 apud Costa, 2017), 

que vem ao encontro da narrativa desta pesquisa, é a necessidade de análise das 

especificidades de cada área de conhecimento para a definição dos critérios de 

gestão de dados. Para Jorge (2018, p.49), que aborda o campo da Saúde, 

 
 
No estudo sobre dados para pesquisa em saúde este assunto necessita estar 
na pauta das estratégias e planos institucionais, pois envolve estudos sobre 
gestão de amostras, coleções, biobancos, entre outros, que possuem 
legislação e normativas próprias, mas que não podem ser descolados da 
problemática dos dados para pesquisa, pois em muitas pesquisas, o primeiro 
elemento não é o dado, mas o material analisado em testes laboratoriais. 
Este sim gerará o dado de pesquisa. É preciso diferenciar resultados, 
recursos e produtos da pesquisa. A necessidade do reconhecimento destas 
nuances na definição do termo dado para pesquisa remete a possíveis 
confusões no entendimento de questões que envolvem autoria, autorizações 
de uso dos dados e materiais, além de tipos de licenças relacionadas aos 
dados e banco de dados. (JORGE, 2018, p.49). 
 
 

Nesta perspectiva, atenta-se para a função (para atender qual atividade) e para 

o contexto (ambiente de produção do dado). Um exemplo é o campo da 

Epidemiologia, que utiliza dados administrativos produzidos pelo governo49 para o 

desenvolvimento de pesquisas de coorte50. Outro exemplo é o uso de dados clínicos 

descritos nos prontuários médicos nas pesquisas científicas para descoberta ou 

tratamento de doenças. 

Segundo Jorge (2018, p.45), os dados 

 
 
[...] são ao mesmo tempo, resultado e prova, testemunho da atividade de 
pesquisa, científica, mostrando assim a importância do contexto de produção 
do dado. Trata-se de dados produzidos no trabalho científico ou coletados de 
outras fontes para desenvolvimento da pesquisa científica, aquela realizada a 
partir de procedimentos, que envolvem métodos de geração, coleta, 
tratamento e análise de dados para dar respostas a perguntas previamente 
feitas. Desta forma, alguns dados são produzidos para este fim determinado. 
Outros dados são gerados em outros ambientes e para fins diversos, 
entretanto sua coleta e seu uso na pesquisa científica lhe garantem esta 
denominação. (JORGE, 2018, p.45). 
 
 

                                                             

49 Por exemplo: o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), o Cadastro Único (CADÚNICO), o 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), e o Sistema de Informações de Nascidos 
Vivos (SINASC). 
50 É um tipo de desenho de estudo em saúde, em que se comparam experiências de grupos expostos e 
não expostos a um determinado fator de risco. (JORGE; ALBAGLI, 2018, p.423). 
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Enfim, são muitos os aspectos que devem ser considerados na gestão dos 

dados de pesquisa e a ausência da análise destes aspectos pode gerar restrições 

tanto para a abertura, quanto para o compartilhamento dos dados. Essa pesquisa 

apresentou apenas alguns pontos que serviram de embasamento para adentrar na 

discussão encaminhada pela Ciência Aberta e pela eCiência sobre a importância da 

gestão de dados de pesquisa visando a abertura e o compartilhamento. 

 

3.4 PANORAMA DA GESTÃO DE DADOS DE PESQUISA NO BRASIL E NO 

MUNDO 

Reconhecendo-se os benefícios e buscando contribuir para a abertura e 

compartilhamento dos dados de pesquisa, observa-se, ao redor do mundo, em 

especial nos Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia, o surgimento de 

iniciativas, programas e políticas para incentivar e promover essas ações defendidas 

pela Ciência Aberta. 

 
 
Uma intensa mobilização em prol da abertura dos dados científicos vem 
atraindo diferentes atores da gestão e avaliação da ciência – comunidade 
científica, editores científicos, agentes de fomento, instituições de pesquisa, 
universidades, entre outros, numa perspectiva semelhante à que ocorreu de 
modo mais amplo há uma década, em defesa do acesso aberto. Nesse 
contexto, destaca-se que os maiores agentes de financiamento de pesquisa 
em nível global, públicos e filantrópicos, a exemplo de National Institutes of 
Health (NIH), European Commission, Wellcome Trust e Bill & Melinda Gates 
Foundation, possuem políticas de abertura de dados científicos para projetos 
que financiam e que mudam o cenário mundial, criando bases para um novo 
modo de fazer ciência. (SANTOS et al., 2017, p. 13). 
 
 

Grande parte dos esforços para abertura dos dados de pesquisa vem dos 

governos, por meio do estabelecimento de políticas e das agências de fomento, que 

instituem como novo requisito para submissão de projetos a elaboração de Planos de 

Gestão de Dados. 

Na União Europeia, a European Commission, no âmbito do Horizon 2020, 

estabeleceu, em 2017, o programa Open Research Data Pilot51, que determina a 

abertura dos dados produzidos nas pesquisas contempladas no programa, com o 

menor número de restrições possível, visto que apresentam, como justificativa, o uso 

de recursos públicos para o desenvolvimento das pesquisas. Sendo assim, cidadãos 

                                                             

51 Disponível em: https://www.openaire.eu/what-is-the-open-research-data-pilot. Acesso em: 26 jan. 
2018. 
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e empresas devem ter o direito de acessar os dados de pesquisa de forma gratuita, 

porém garantindo-se a proteção dos dados sensíveis52 do acesso inadequado. Para 

prover acesso aos dados, os pesquisadores devem seguir os FAIR Data Principles. 

A European University Association53 publicou, em 2017, o documento Towards 

Open Access to Research Data54, que apresenta os objetivos e recomendações para 

líderes universitários e conferências nacionais de reitores sobre gestão de dados de 

pesquisa e mineração de dados, que incentiva a abertura dos dados de pesquisa 

produzidos nas universidades. 

O Policy Recommendations for Open Access to Research Data in Europe55 

(RECODE), objetiva alavancar as redes, comunidades e projetos existentes para 

enfrentar os desafios dentro do setor de acesso aberto e disseminação e preservação 

de dados, bem como produzir recomendações de políticas para acesso aberto a 

dados de pesquisa com base nas boas práticas existentes. 

Na Suíça, o Swiss National Science Foundation56 (SNSF) defende o princípio 

de que o dado de pesquisa deve ser de livre acesso para qualquer pessoa – para 

pesquisadores, assim como para o público em geral – e, desde 2017, os 

pesquisadores passaram a ter que incluir o Plano de Gestão de Dados em seus 

pedidos de financiamento. Desta forma, o SNSF espera que os dados gerados pelos 

projetos financiados estejam acessíveis, publicados em bancos de dados digitais, 

desde que não haja problemas legais, éticos, de direitos autorais, entre outros. 

No Reino Unido, o Open Research Data Taskforce57 produziu, em 2017, o 

relatório Research Data Infrastructures in the UK58, que aborda as políticas de dados 

de pesquisa abertos e infraestruturas tecnológicas que dêem suporte a esses dados. 

Aponta-se nesse relatório a importância de fornecer para os usuários, informações 

sobre a origem ou manipulação dos dados por meio do uso de metadados 

                                                             

52 Dados sensíveis “são especificamente os dados pessoais que, por sua natureza, são mais propícios 
a serem utilizados de forma discriminatória e lesiva ao seu titular; entre estes estão os dados referentes 
à saúde.” (GUANAES et al., 2018, p.6). 
53 Disponível em: http://www.eua.be/. Acesso em: 26 jan. 2018. 
54 Disponível em: http://eua.be/Libraries/publications-homepage-list/towards-open-access-to-research-
data. Acesso em: 26 jan. 2018. 
55 Disponível em: http://recodeproject.eu/. Acesso em 26 jan. 2018. 
56 Disponível em: http://www.snf.ch/en/theSNSF/research-
policies/open_research_data/Pages/default.aspx. Acesso em: 26 jan. 2018. 
57 Disponível em: http://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/research-policy/open-
science/Pages/open-research-data-task-force.aspx. Acesso em: 26 jan. 2018. 
58 Disponível em: http://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/research-policy/open-
science/Documents/ORDTF%20report%20nr%201%20final%2030%2006%202017.pdf?TB_iframe=true
&width=914.4&height=921.6. Acesso em: 26 jan. 2018. 
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apropriados e respectiva documentação. No ano anterior, o Reino Unido havia 

produzido o documento Concordaton Open Research Data59 que busca, 

 
 
[...] assegurar que os dados de pesquisa coletados e gerados por membros 
da comunidade de pesquisa do Reino Unido sejam disponibilizados 
abertamente para uso por outros sempre que possível de maneira consistente 
com as estruturas e normas legais, éticas, disciplinares e regulatórias 
relevantes [...] (JOHNSON, 2016, p.1, tradução nossa). 
 
 

Assim, como em países da Europa, observa-se que nos Estados Unidos 

grandes agências de financiamento de pesquisas, como o National Institutes of 

Health, Bill & Melinda Gates Foundation60, entre outros, cr políticas criaram políticas 

de abertura de dados de pesquisa. As ações nesse país são descentralizadas e os 

parâmetros são estabelecidos pelas agências de fomento. A respeito disso, Rauen 

(2017) diz que, 

 
 
[...] algumas iniciativas em âmbito nacional devem ser destacadas como o 
memorando do Office of Science and Technology Policy encaminhado às 
agências de fomento daquele país contendo diretrizes relacionadas à 
disponibilização aberta dos resultados da pesquisa – publicações e dados – 
financiada pelas mesmas. Tal memorando foi o início para uma discussão 
mais ampla que recentemente foi transformada em projeto de lei com vistas a 
estabelecer regras nacionais para o acesso aberto a resultados de pesquisas 
financiadas por agências de fomento públicas. Trata-se do FASTR – 
acrônimo para Fair Access to Science and Technology Research Act of 
2015, [...]. (RAUEN, 2017, grifo do autor). 

 
 

Aponta-se, como uma das estratégias de ação do programa NITRD, aumentar 

o valor dos dados por meio de políticas que promovam a sua gestão e 

compartilhamento. 

 
 
As agências financiadoras de ciência encorajarão cientistas e coletores de 
dados a receber fundos federais e programas intramurais para planejar a 
reutilização de dados de pesquisa por meio, por exemplo, de documentação e 
metadados apropriados. Além disso, as agências financiadoras incentivarão a 
coordenação dentro das comunidades de pesquisa de disciplinas específicas 
para colaborar e desenvolver estruturas de metadados para seus respectivos 
domínios. Por fim, o aumento da curadoria de metadados proporcionará um 
retorno maior sobre os investimentos em pesquisa, pois os dados 
previamente coletados poderão servir a novos propósitos. (NITRD, 2016, 
p.21, tradução nossa). 

                                                             

59 Disponível em: http://www.rcuk.ac.uk/documents/documents/concordatonopenresearchdata-pdf/. 
Acesso em: 27 jan. 2018. 
60 Disponível em: https://www.gatesfoundation.org/. Acesso em: 26 jan. 2018. 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/779
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/779
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Áreas de conhecimento específicas também vêm desenvolvendo políticas de 

acesso aberto aos dados de pesquisa, como pode ser visto na área da Saúde, nos 

Estados Unidos, o NIH criou, em 2003, o Data Sharing Policy e no Canadá, o CIHR 

publicou, em 2013, o Open Access Policy61. 

Também existem as iniciativas de organismos multilaterais, tais como o 

Research Data Alliance62 (RDA), que é uma organização multinacional63, financiada 

pela European Comission, pela National Science Foundation dos Estados Unidos e 

pelo Department of Innovation do governo da Austrália. Essa iniciativa está focada no 

desenvolvimento de infraestruturas e atividades comunitárias para reduzir as barreiras 

sociais e técnicas ao intercâmbio, compartilhamento e reutilização de dados e na 

promoção da descoberta e inovação orientada por dados em todo o mundo. Outra 

iniciativa do gênero, foi promovida pelos países que fazem parte da OECD, que 

acordaram princípios para acesso aberto aos dados de pesquisa de projetos com 

financiamento público estabelecidos no documento Principles and Guidelines for 

Access to Research Data from Public Funding. 

O Force 11 se apresenta como uma comunidade que reúne mais de 2000 

membros ativos, dentre eles, estudantes, bibliotecários, arquivistas, editores e 

financiadores de pesquisa que intenta facilitar a criação e o compartilhamento de 

conhecimento, promovendo os objetivos declarados no Manifesto FORCE1164, 

anunciado em 2009, que discorre sobre a publicação acadêmica e, ainda, publicou o 

FAIR Data Principles. 

O projeto FOSTER envolve seis países e tem como objetivo apoiar os 

envolvidos na implantação da Ciência Aberta e na abertura dos dados de pesquisa. 

Possui uma plataforma e-learning em seu portal, onde é possível obter diversos 

recursos para a gestão de dados de pesquisa: planos, políticas, serviços, padrões e 

ferramentas. 

Shearer (2015), por meio de levantamento realizado no período de 2014-2015 

sobre políticas de abertura e compartilhamento de dados de pesquisa, gerou o 

                                                             

61 Disponível em: http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/46068.html. Acesso em: 26 jan. 2018. 
62 Disponível em: https://www.rd-alliance.org/. Acesso em: 26 jan. 2018. 
63 Agências de fomento da Austrália, Estados Unidos e União Europeia. 
64 Disponível em: https://www.force11.org/about/manifesto. Acesso em: 13/12/2017. 
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documento Comprehensive Brief on Research Data Management Policies65 que, de 

forma sintética, concluiu que as jurisdições com os ambientes de políticas mais 

abrangentes são o Reino Unido, os Estados Unidos, a Austrália e a União Europeia. 

Os detalhes das políticas variam entre regiões, agências e áreas de conhecimento, 

mas também possuem aspectos em comum. Os componentes de política mais 

frequentes são os requisitos relacionados a padrões e metadados, compartilhamento 

de dados e retenção de dados e/ou preservação de longo prazo. (SHEARER, 2015). 

Além das políticas, iniciativas e programas, também estão sendo desenvolvidos 

repositórios de dados de pesquisa temáticos, institucionais, gerais, entre outros, onde 

os pesquisadores podem depositar seus dados. Outra iniciativa são os diretórios de 

repositórios de dados de pesquisa que,  

 
 
Além de auxiliarem no processo de localização de repositórios pelas 
comunidades interessadas, esses diretórios podem realizar serviços de 
curadoria e mentoria a cientistas e instituições interessados no 
armazenamento, organização e compartilhamento de dados e metadados 
científicos. A título ilustrativo, o Re3data (Registry of Research Data 
Repositories) e o OpenAIRE(Open Access Infrastructure for Research in 
Europe) são exemplos de alguns diretórios de repositórios de dados de 
pesquisa bastante difundidos. (RAUEN, 2017, grifo do autor). 
 
 

No re3data.org66 – Registry of Research Data Repositories, que referencia mais 

de 2000 repositórios de dados de pesquisa, é possível fazer buscas por áreas de 

conhecimento, tipo de conteúdo, instituição, país, padrão de metadados, entre outros 

filtros que o sistema oferece. 

No Brasil, o cenário ainda é tímido e são poucas as iniciativas de abertura e 

compartilhamento de dados de pesquisa. Como Santos et al. (2017, p.29) descrevem, 

o Brasil “[...] não possui uma política pública explícita e orientadora da Ciência Aberta 

[...] como pode ser percebido no cenário internacional, apesar de grandes esforços na 

promoção do Governo Aberto e do Acesso Aberto”. 

Porém, aos poucos, esse cenário está mudando. O Brasil vem acompanhando 

as tendências mundiais, as instituições e pesquisadores, assim como agências de 

fomento e governo, estão se adaptando a essas mudanças. Segundo Santos e 

Guanaes (2018, p.5), a implementação do acesso aberto aos dados de pesquisa 

                                                             

65 Disponível em: https://portagenetwork.ca/wp-content/uploads/2016/03/Comprehensive-Brief-on-
Research-Data-Management-Policies-2015.pdf. Acesso em: 26 jan. 2018. 
66 Disponível em: https://www.re3data.org/. Acesso em: 26 jan. 2018. 

https://www.openaire.eu/
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[...] é necessária, não apenas por se tratar de oferecer acesso aberto ao que 
resulta de financiamento público, mas também de cumprir com o 
compromisso de fazer ciência sob a inspiração de uma filosofia aberta, 
apoiada nas infinitas possibilidades das tecnologias da informação e 
comunicação, que estimulam a produção colaborativa e compartilhada entre 
pesquisadores, especialmente pelo reuso dos dados. (SANTOS; GUANAES, 
2018, p.5). 
 
 

Como parte das pesquisas brasileiras é financiada por instituições e agências 

de fomento estrangeiras, e parte dos resultados das pesquisas é divulgado em 

periódicos científicos internacionais, os pesquisadores brasileiros devem se adaptar 

às mudanças. Um exemplo recente foi a Fundação Bill & Melinda Gattes ter lançado, 

em março de 2018, o primeiro Grand Challenges Explorations67 (GCE), exclusivo para 

pesquisadores brasileiros. Nessa edição o tema foi “Ciência de dados para melhorar a 

saúde materno-infantil no Brasil”. Segundo o CNPq68 a chamada buscou propostas 

inovadoras que utilizassem ciência de dados e modelagens para entender os 

principais fatores que impactam a saúde materna e o desenvolvimento infantil no 

Brasil. 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), em 

seu sítio na internet diz que  

 
 
[...] reconhece a importância da gestão adequada dos dados de pesquisa 
como parte essencial das boas práticas de pesquisa. Para tanto, considera 
necessário que os dados resultantes de projetos financiados pela Fundação 
sejam gerenciados e compartilhados de forma a garantir o maior benefício 
possível para o avanço científico e tecnológico. (FAPESP, on line).69 
 
 

Por conta disso, a FAPESP, nas chamadas do Programa FAPESP de Pesquisa 

em e-Science70, passou a incluir o Plano de Gestão de Dados como componente 

obrigatório para submissão de financiamento de projetos. 

Uma iniciativa importante para o Brasil partiu do IBICT71 que lançou, em 2016, 

o Manifesto de Acesso Aberto a Dados de Pesquisa Brasileira para Ciência Cidadã72. 

                                                             

67 Disponível em: https://gcgh.grandchallenges.org/pt-br/about. Acesso em: 07 jan. 2018. 
68 Disponível em: http://www.cnpq.br/…/journal…/56_INSTANCE_a6MO/10157/6063927. Acesso em: 
28 dez. 2017. 
69 Disponível em: http://www.fapesp.br/gestaodedados/. Acesso em: 26 dez. 2017. 
70 Disponível em: http://www.fapesp.br/8436. Acesso em: 07 jan. 2018. 
71 Disponível em: http://www.ibict.br/. Acesso em: 07 jan. 2018. 
72 Disponível em: http://www.ibict.br/Sala-de-Imprensa/noticias/2016/ibict-lanca-manifesto-de-acesso-
aberto-a-dados-da-pesquisa-brasileira-para-ciencia-cidada. Acesso em: 07 jan. 2018. 
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Para Santos et al. (2017, p.30), o IBICT “[...] é um dos precursores das iniciativas e 

ações voltadas para os dados abertos de pesquisa no Brasil [...]”. 

 
 
O Manifesto de Acesso Aberto a Dados da Pesquisa Brasileira tem por 
objetivo demonstrar o seu valor estratégico e informacional e estimular e 
apoiar movimentos e iniciativas para Ciência Aberta no Brasil, traduzidos pelo 
amplo e irrestrito acesso a fontes primárias de pesquisa utilizadas por 
pesquisadores e outros segmentos sociais, possibilitando o 
compartilhamento, reprodutibilidade, verificação, avaliação, reutilização e 
redistribuição em novos contextos e em pesquisas colaborativas e 
interdisciplinares. (IBICT73, 2016). 
 
 

Das iniciativas promovidas pelas instituições de pesquisa brasileiras cita-se a 

constituição do Grupo de Trabalho Ciência Aberta (GTCA), da Fiocruz, que foi 

instituído em 2017, e é financiado pelo Ministério da Saúde (MS) por meio do projeto 

‘Plataforma de Vigilância de longo prazo para zika vírus e microcefalia no âmbito do 

SUS’, desenvolvido no Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para 

Saúde74 (CIDACS). 

 
 
A ‘Plataforma de Vigilância de longo prazo para zika vírus e microcefalia no 
âmbito do SUS’ é um dos projetos de pesquisa-piloto para experimentação e 
validação da abertura de dados e outras práticas da Ciência Aberta, como 
forma de subsidiar a formulação das diretrizes institucionais para a gestão e a 
abertura de dados científicos, além da implantação de boas práticas da 
Ciência Aberta na Fiocruz. Desse modo, vem contribuindo para o 
desenvolvimento de pesquisas sobre o zika vírus, o que confere maior 
agilidade na produção de conhecimento, na possibilidade de reuso dos dados 
em outros contextos de pesquisa e permite a reprodutibilidade das pesquisas 
desenvolvidas na Plataforma. (SANTOS et al., 2017, p.8) 
 
 

Essa pesquisa não tem por objetivo realizar um levantamento exaustivo sobre 

as ações de gestão de dados de pesquisa ao redor do mundo. A intenção, com a 

análise dessa amostra, foi evidenciar a importância e a necessidade da realização da 

gestão de dados de pesquisa. 

Na próxima seção, analisa-se a gestão de dados no âmbito da Saúde e, dentre 

a gama de aspectos contemplados na gestão, analisa-se o uso de metadados, 

                                                             

73 Disponível em: http://www.ibict.br/Sala-de-Imprensa/noticias/2016/ibict-lanca-manifesto-de-acesso-
aberto-a-dados-da-pesquisa-brasileira-para-ciencia-cidada. Acesso em: 26 dez. 2017. 
74 “O Cidacs, com sede na Fiocruz Bahia, integra uma das estratégias da instituição para subsidiar a 
formulação e a implantação de uma política que oriente a abertura de dados de pesquisa. Realiza 
pesquisas, desenvolve novas metodologias investigativas e promove capacitação profissional e 
científica com base em projetos interdisciplinares fundados na integração de grandes bases de dados 
(big data), a fim de ampliar o entendimento dos problemas de saúde da população e de fornecer 
evidências para apoiar a tomada de decisões em políticas públicas”. (SANTOS; GUANAES, 2018, p.5). 
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considerado peça fundamental para a adoção das práticas de abertura e 

compartilhamento dos dados de pesquisa, defendidas pela Ciência Aberta. 
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4 GESTÃO DE DADOS DE PESQUISA NO CAMPO DA SAÚDE 

 

Esta seção apresenta um panorama sobre a gestão de dados de pesquisa e 

aborda mais especificamente a gestão no campo da Saúde. Apresenta as principais 

políticas e planos de gestão de dados existentes à nível mundial no campo da Saúde, 

analisa o dado de pesquisa no campo da Saúde e apresenta suas características e 

particularidades. Também discorre sobre um aspecto específico da gestão de dados, 

foco desta pesquisa, que é o uso de metadados, apresentando definições, suas 

características e os tipos existentes. 

 

4.1 O DADO DE PESQUISA NO CAMPO DA SAÚDE 

 

Iniciando a discussão sobre o dado de pesquisa no campo da Saúde, 

primeiramente faz-se necessário apresentar algumas definições retiradas da 

publicação CIHR Health Research and Health-Related Data Framework and Action 

Plan75, do Canadian Institutes of Health Research: 

 Dados de pesquisa em saúde: são dados gerados através de 

investigação científica em todo o espectro da pesquisa em saúde e 

necessários para validar os resultados. Isso inclui tanto testes humanos 

(por exemplo, ensaios controlados randomizados) quanto não humanos. 

 Dados do sistema de saúde: são dados sobre o estado oficial de saúde 

dos indivíduos (por exemplo, bem-estar, condições de saúde), 

desempenho do sistema de saúde (por exemplo, acessibilidade, 

eficácia) e características do sistema de saúde. Os exemplos incluem 

dados administrativos, clínicos e de saúde da população. 

 Dados de saúde da população: um tipo de dado do sistema de saúde 

que inclui dados sobre os fatores sociais, culturais e ambientais que 

afetam a saúde das populações, coletados por meio de pesquisas de 

saúde, sistemas de vigilância em saúde pública e estudos longitudinais. 

 Dados relacionados à saúde: dados sobre determinantes não médicos 

da saúde, como, por exemplo, comportamentos, condições de vida e de 

                                                             

75 Disponível em: http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/50182.html. Acesso em: 22 maio 2019. 
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trabalho, recursos pessoais e fatores ambientais. (CIHR, online, 

tradução nossa). 

Estas quatro definições apresentam a heterogeneidade e o volume de dados 

que são produzidos e utilizados pela área da Saúde e implicitamente a complexidade 

e os desafios ao se tratar deste tema. Também demonstra a importância que deve ser 

assegurada ao dado, visto que “[...] a pesquisa em saúde e os dados relacionados à 

saúde são cada vez mais entendidos como um importante insumo para novas 

pesquisas e para a base de evidências”. (CIHR on-line, tradução nossa). 

Como mencionado anteriormente, existem diferentes tipos de dados de 

pesquisa. Na Saúde, segundo a pesquisa realizada por Vanz et al. (2018): Práticas e 

percepções sobre acesso aberto a dados de pesquisa no Brasil76 o tipo de dado que o 

campo mais utiliza são os dados observacionais, seguido dos questionários, dados 

experimentais, entrevistas, dados documentais e, por fim, dos dados de simulação. 

Na pesquisa de Vanz et al. (2018), também foram identificados os tipos de dados 

produzidos pelos profissionais que atuam em diferentes áreas do conhecimento, onde 

destacam-se os tipos de dados produzidos no campo da Saúde, conforme 

apresentado na tabela 1: 

 
Tabela 1 – Dados gerados pelos pesquisadores. 

 

                                                             

76 Pesquisa realizada pelo Programa Nacional de Acesso Aberto a Dados de Pesquisa, que tem por 
objetivo a promoção e o incentivo do compartilhamento de dados entre pesquisadores. A pesquisa teve 
como objetivo elucidar a situação do acesso a dados de pesquisa no Brasil: se os pesquisadores 
disponibilizam seus dados e reutilizam dados abertos, e o que pensam a respeito dessa prática. Esta 
pesquisa contou com 4.381 respondentes sendo 616 da área da Saúde. Disponível em: 
<https://dadosdepesquisa.rnp.br/>. Acesso em: 21 maio 2019. 
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Fonte: VANZ et al., 2018, p.18. 
 

Em cada área de conhecimento predomina a produção e uso de determinado 

tipo de dado. Por exemplo, nas Ciências Exatas e da Terra e nas Engenharias 

predominam os algoritmos, softwares, e animações, modelos ou simulações; nas 

Ciências Humanas predominam os textos e áudios; na Saúde, como apresentado na 

Tabela 1, existe uma grande diversidade, predominando o uso de bancos de dados e 

planilhas. 

Outro fator levantado pela pesquisa é sobre o volume de dados produzidos 

pelos pesquisadores por ano. Chama atenção o elevado percentual de respondentes 

do campo da Saúde que não souberam informar: 46,56%. Isso não se restringe 

apenas a essa área, pois na média da pesquisa em todas as áreas77, 32,90% dos 

respondentes não souberam informar. Também sobre o local de armazenamento, 

observa-se uma grande variedade: arquivos em papel, computador pessoal, mídia 

externa, nuvem, servidor/data center da instituição e servidor localizado no laboratório 

do grupo de pesquisa. (VANZ et al., 2018). 

A pesquisa de Vanz et al. (2018) também identificou que com relação ao uso 

de dados abertos e compartilhados, no campo da Saúde: 24,38% dos respondentes 

informaram que utilizam, 66,86% não utilizam e 8,76% não souberam responder. 

Esses números expressam que a abertura e o compartilhamento de dados ainda não 

se apresentam como tendência no campo da Saúde e talvez, os principais motivos 

sejam questões de cunho ético, pois parte dos dados são de natureza sensível, que 

necessitam de privacidade e confidencialidade e, também, como é uma área que 

potencialmente produz conhecimentos que podem ser comercializados, tem o impacto 

da propriedade intelectual. 

Outra pesquisa, anteriormente citada, produzida pela Wiley Online Library: 

Research Data Sharing Insights, demostra que os pesquisadores das Ciências da 

Saúde que compartilham seus dados, fazem por meio dos seguintes instrumentos 

apresentados no gráfico 2: material suplementar de periódico; website pessoal ou 

institucional; repositório institucional; repositório de uma área específica; repositórios 

gerais. 

 

  

                                                             

77 A pesquisa classificou a atuação dos respondentes nas grandes áreas do CNPq. 
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Gráfico 2 – Onde os profissionais das Ciências da Saúde compartilham seus dados 
 

 
Fonte: Wiley Online Library 

https://www.acscinf.org/PDF/Giffi-%20Researcher%20Data%20Insights%20--
%20Infographic%20FINAL%20REVISED.pdf 

 

Essas conjecturas sobre a não utilização de dados no campo da Saúde podem 

ser consideradas grandes entraves para a adesão a uma cultura de abertura e 

compartilhamento de dados dentro do campo. Porém, como será visto a seguir, o 

surgimento de iniciativas vem trazendo subsídios para fomentar essas práticas da 

Ciência Aberta no campo da Saúde. 

Mundialmente presenciam-se esforços para fomentar o compartilhamento de 

dados visando potencializar as pesquisas em saúde. Um exemplo é a Joint statement 

on public disclosure of results from clinical trials78, uma declaração conjunta sobre a 

divulgação pública dos resultados de ensaios clínicos proposta pela World Health 

Organization (WHO), que apresenta uma observação sobre o compartilhamento de 

dados de participantes individuais: 

 
 
O benefício de compartilhar dados de participantes individuais (DPI) e a 
facilitação de pesquisas por meio de um maior acesso a conjuntos de dados 
primários é um princípio que consideramos importante. Esta declaração não é 
direcionada ao compartilhamento de DPI. No entanto, estamos todos 
engajados ativamente com iniciativas relacionadas ao compartilhamento DPI 
e apoiamos o compartilhamento de conjuntos de dados de pesquisa em 
saúde sempre que apropriado. [...] Apoiaremos atividades que permitam o 

                                                             

78 Em maio de 2017 esta declaração contava com 21 signatários: European Commission for Horizon 
2020; Societal Challenge Health Demographic Change and Wellbeing; EDCTP; Indian Council of 
Medical Research; Inserm; Research Council of Norway; UK Department for International Development; 
Medical Research Council (Reino Unido); National Institute for Health Research; ZonMw; Aeras; CEPI; 
Drugs for Neglected Diseases Initiative; Epicentre; FIND; Global Alliance for TB; Drug Development; 
Institut Pasteur; Médecins Sans Frontières; Medicines for Malaria Venture; PATH; Bill and Melinda 
Gates Foundation; Wellcome Trust. 
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desenvolvimento de estruturas legais e éticas explícitas que governem a 
coleta de dados e utilizem e permitam o desenvolvimento de normas e 
padrões internacionais para o compartilhamento de DPI de ensaios clínicos. 
(WHO, 2017, p.4, tradução nossa).  
 

 

Outra iniciativa que pode ser mencionada é o Public Health Research Data 

Forum79, que conta com a participação de mais de 20 financiadores80 da pesquisa em 

saúde global e tem por objetivo apoiar formas equitativas, éticas e eficientes para 

compartilhar dados de pesquisa em saúde que aceleram melhorias na saúde pública. 

Esse fórum vem ao longo dos anos desenvolvendo pesquisas sobre o 

compartilhamento de dados para pesquisas em saúde como, por exemplo, The World 

wide Antimalarial Resistance Network: lessons for the development of data 

platforms81 e, ainda, pesquisas sobre a ética no compartilhamento de dados; 

capacitação e habilidades para compartilhamento de dados; uso de ferramentas de 

citação de dados na pesquisa em saúde pública, entre outros. 

 
 
Em fevereiro de 2016, nos juntamos a uma lista crescente de órgãos de 
saúde globais para exigir que todos os dados de pesquisa coletados durante 
o surto do vírus Zika e futuras emergências de saúde pública sejam 
disponibilizados o mais rápido e abertamente possível. (GLOPID-R, online, 
tradução nossa). 
 
 

Atualmente, o fórum desenvolve atividades para apoiar o compartilhamento de 

dados em emergências de saúde pública como, por exemplo, o Global Research 

Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R) network82, onde o grupo 

de trabalho está desenvolvendo uma estratégia para compartilhamento de dados e 

conhecimentos em emergências de saúde pública. Tem por objetivos: definir 

                                                             

79 Disponível em: https://wellcome.ac.uk/what-we-do/our-work/public-health-research-data-forum. 
Acesso em: 04 jul. 2019. 
80 Agency for Healthcare Research and Quality (EUA); Bill and Melinda Gates Foundation; Canadian 
Institutes of Health Research; Centres for Disease Control and Prevention; Deutsche 
Forschungsgemeinschaft; Doris Duke Charitable Foundation; Economic and Social Research 
Council (Reino Unido); Health Research Council of New Zealand; Health Resources and Services 
Administration (EUA); Hewlett Foundation; Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale; 
Medical Research Council (ReinoUnido); National Health and Medical Research Council (Australia); 
National Institutes of Health (EUA); South African Medical Research Council; Substance Abuse and 
Mental Health Services Administration (EUA); United States Agency for International Development; 
Wellcome Trust; The World Bank. 
81 Disponível em: 
https://figshare.com/articles/Learning_from_the_pioneers_lessons_about_data_platforms_drawn_from_
the_WWARN_experience/4476308/1. Acesso em: 23 maio 2019. 
82 Disponível em: https://www.glopid-r.org/newsletter/data-sharing-working-group/. Acesso em: 23 maio 
2019. 
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princípios, normas, habilidades, capacidades e ferramentas necessárias para 

desenvolver sistemas de compartilhamento de dados; incentivos que possam 

potencializar o compartilhamento de dados e questões éticas, legais e de governança. 

Em 2018, o grupo publicou o documento Principles of data sharing in public 

health emergencies83, que apresenta os seguintes princípios: 

 rapidez: vital o compartilhamento e disponibilização de dados o mais 

rápido possível com o mínimo de limitações de acesso possível; 

 ética: realizar o compartilhamento atendendo aos padrões éticos e legais 

aplicáveis; 

 acessibilidade: compartilhamento com o mínimo de restrições técnicas e 

legais; 

 transparência: O processo de compartilhamento de dados e facilitação 

de acesso deve ser explicado com clareza, delineando como e quando 

os dados podem e não podem ser compartilhados e definindo os 

descritores associados aos dados. Informações descrevendo o processo 

pelo qual os dados podem ser solicitados e as solicitações consideradas 

devem ser fornecidas, incluindo cronogramas e condições que regem o 

uso e o acesso; 

 equidade: os dados devem ser disponibilizados a todas as partes 

interessadas durante uma emergência de saúde pública, sem custo ou 

apenas a um nível de recuperação de custo. 

 justiça: o fornecimento e o uso de dados devem ser feitos de forma a 

garantir um tratamento justo de todas as partes envolvidas e o 

reconhecimento de suas contribuições. Além disso, qualquer uso de 

dados deve respeitar e reconhecer o provedor e/ou a origem dos dados 

e termos sob os quais esses dados podem ser acessados, e devem, 

ainda, refletir os compromissos internacionais para o compartilhamento 

de benefícios; 

 qualidade: O padrão mínimo de qualidade dos dados deve ser 

assegurado pelo provedor, enquanto os usuários de dados devem 

também assegurar que o processamento, análise e interpretação dos 

                                                             

83 Disponível em: https://www.glopid-r.org/wp-content/uploads/2018/06/glopid-r-principles-of-data-
sharing-in-public-health-emergencies.pdf. Acesso em: 01 jul. 2019. 
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dados sejam conduzidos com uma aplicação igual ou maior dos padrões 

de qualidade. Padrões de dados apropriados e reconhecidos devem ser 

seguidos, bem como, todos os metadados relevantes, metodologia, 

suposições e detalhes experimentais devem ser fornecidos com os 

dados. Isso garantirá que qualquer trabalho conduzido a partir dos 

dados leve em consideração o contexto no qual os dados foram 

originalmente produzidos. O tratamento e a transferência de dados 

também devem ser conduzidos com medidas de segurança apropriadas, 

incluindo a proteção da privacidade individual. 

Mais uma iniciativa que se iniciou com a epidemia de ebola e que culminou 

com a crise que o Brasil enfrentou, em 2016, com a epidemia de Zika e sua relação 

com a microcefalia foi a rápida mobilização entre mais de 30 órgãos mundiais de 

saúde para a emissão da Statement on data sharing in public health emergencies. 

Essa declaração conjunta sobre o compartilhamento de dados em emergências de 

saúde pública abriu um novo horizonte para a pesquisa, afirmando a necessidade de 

abertura e compartilhamento dos dados para garantir uma resposta global para o 

combate ao Zika vírus e para novas emergências que venham a surgir. 

 
 
No contexto de uma emergência de saúde pública de interesse internacional, 
é imperativo que todas as partes disponibilizem qualquer informação que 
possa ter valor no combate à crise. 
Estamos comprometidos em trabalhar em parceria para garantir que a 
resposta global às emergências de saúde pública seja informada pelas 
melhores evidências e dados de pesquisa disponíveis [...]. (WELLCOME 
TRUST, 2016, online, tradução nossa). 
 
 

Como dito anteriormente, os dados de pesquisa em saúde apresentam 

barreiras legais, éticas, culturais etc. que prejudicam a abertura e o compartilhamento 

de dados. Os dados dos pacientes são ricos para pesquisa em saúde, pois 

apresentam diversos benefícios, tais como os citados pela Wellcome Trust: melhorar 

o atendimento individual; entender mais sobre riscos de doenças e causas; acelerar o 

diagnóstico; pesquisar e desenvolver novos tratamentos e prevenir doenças; planejar 

serviços; monitorar a segurança dos medicamentos; melhorar a segurança do 

paciente [...] (WELLCOME, on line, tradução nossa). Porém, junto a esses dados 

existem questões relacionadas à privacidade do paciente que devem ser respeitadas. 

Os dados são criados sob os termos da relação médico-paciente pautados pela 

confidencialidade. O uso destes dados deve ser feito com segurança, garantindo a 
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confidencialidade das informações e, para isso, torna-se necessário a realização de 

algumas ações, tais como a remoção das informações de identificação (dados 

anonimizados ou pseudonimizados), avaliação e aprovação do motivo para o uso dos 

dados, garantia de armazenamento seguro dos dados etc. 

 
 
A abertura de dados para pesquisa demanda uma gestão que garanta acesso 
o mais amplo possível, sem comprometer a integridade dos dados, e 
resguarde outros direitos, objetos e valores fixados em lei ou determinados 
por um corpo de pares, no caso dos valores éticos. (GUANAES et al., 2018, 
p.29). 
 
 

Recentemente, a Fiocruz lançou a publicação “Marcos legais nacionais em face 

da abertura de dados para pesquisa em saúde: dados pessoais, sensíveis ou 

sigilosos e propriedade intelectual84,” onde foi realizado um mapeamento no 

ordenamento jurídico brasileiro que teve como objetivo principal identificar os marcos 

legais nacionais que incidem sobre temas vinculados à abertura de dados para 

pesquisa em saúde, tais como utilização e proteção de dados pessoais, sensíveis ou 

sigilosos, propriedade intelectual, segurança da informação, reuso e 

compartilhamento de dados, a fim de fornecer subsídios e diretrizes jurídicos para o 

desenvolvimento da Política de Abertura de Dados para Pesquisa da Fiocruz. 

Com este estudo da Fiocruz, foi constatado que as normas identificadas 

incidem na abertura de dados para pesquisa em saúde – seja de forma direta, indireta 

ou geral e foi concluído que na legislação nacional existem normas relacionadas com 

a abertura de dados para pesquisa, além de algumas propostas normativas. Porém, 

ainda não há em vigor uma norma que regule de forma específica o acesso, o 

tratamento e o uso de dados para pesquisa em saúde ou de dados pessoais, 

ressalvada, neste caso, a Lei Geral de Proteção de Dados, que conta com dispositivo 

a respeito e entrará em vigor após 18 meses de sua data de publicação. 

No caso de uma emergência de saúde pública é essencial que qualquer novo 

conhecimento seja compartilhado. Evidencia-se a necessidade de compartilhamento 

dos dados produzidos pelas pesquisas epidemiológicas, genéticas, clínicas, 

microbiológicas etc. de maneira oportuna, equitativa, ética e transparente para que 

sejam realizadas pesquisas visando se antecipar e se preparar para futuras 

epidemias, bem como para desenvolver vacinas e tratamentos experimentais o mais 

                                                             

84 Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/28838. Acesso em: 18 jun. 2019. 
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urgente possível. Muito embora exista um grande esforço para o rápido 

compartilhamento de dados, Littler et al. (2017) afirmam que o desafio continua em 

razão de vários motivos. Primeiro, há incentivos limitados para pesquisadores e 

outras pessoas que respondem à emergência para compartilhar dados. Em segundo, 

há uma falta de infra-estrutura apropriada para o compartilhamento de dados, como 

repositórios e plataformas de tecnologia da informação. Esse rápido 

compartilhamento de dados exige uma estrutura de governança clara que garanta o 

equilíbrio entre privacidade e acesso, bem como atenda aos requisitos éticos e legais 

nacionais e internacionais.  

Como se vê, o desafio para adoção das práticas de abertura e 

compartilhamento de dados no campo da Saúde é grande. Porém, muitas iniciativas 

estão sendo propostas e observa-se uma grande adesão por parte de instituições e 

pesquisadores e, neste contexto, o grande destaque, considerado o caminho para a 

implementação das práticas da Ciência Aberta é a realização da gestão de dados de 

pesquisa, tema que será abordado na próxima subseção. 

 

4.2 A GESTÃO DE DADOS DE PESQUISA NO CAMPO DA SAÚDE 

 

Segundo a pesquisa de Vanz et al. (2018): “Práticas e percepções sobre 

acesso aberto a dados de pesquisa no Brasil”, as subáreas do campo da Saúde 

demonstram o seguinte panorama com relação à familiaridade com a gestão de 

dados de pesquisa, apresentado na tabela 2: 

 

Tabela 2 – Conhecimento sobre a gestão de dados de pesquisa. 
 

Subárea Conheço bastante 
% 

Conheço pouco 
% 

Desconheço 
% 

Educação Física 14,63 67,07 18,29 

Enfermagem 9,64 69,88 20,48 

Farmácia 3,33 80,00 16,67 

Fisioterapia 10,53 63,16 26,32 

Fonoaudiologia 0,00 100,00 0,00 

Medicina 19,42 59,22 21,36 

Nutrição 8,00 64,00 28,00 

Odontologia 14,81 46,30 38,89 

Saúde Coletiva 15,29 61,18 23,53 
Fonte: adaptado de VANZ et al., 2018, p.25. 
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Com relação à elaboração de Planos de Gestão de Dados, os respondentes da 

área da Saúde indicaram que produzem os PGD pelos seguintes motivos: por 

solicitação do principal financiador: 16,77%; por solicitação da instituição principal na 

qual atua: 13,86%; para publicação em periódico: 18,05%; por outras razões: 14,66%; 

e 13,04% dos respondentes informaram que nunca elaboraram. (VANZ et al., 2018). 

Sobre a experiência dos pesquisadores da área da Saúde com 

armazenamento e compartilhamento de dados de pesquisa, 15,09% já depositaram 

dados de pesquisa em repositório e fizeram PGD; 19,64% já fizeram o PGD; 43,01% 

já depositaram os dados em repositórios e 42,53% já compartilharam os dados de 

pesquisa. 

Um fato que chama atenção é a visão equivocada dos pesquisadores de todas 

as áreas do conhecimento sobre o conceito de repositório de dados de pesquisa. 

Segundo Vanz et al. (2019, p.28), 

 
 
Quando perguntados se utilizam algum repositório para acessar dados de 
pesquisa de outros pesquisadores, 31,71% dos respondentes afirmaram que 
sim, enquanto 68,29% responderam que não [...]. Ao serem solicitados a 
especificar o nome do repositório utilizado, a grande maioria dos 
respondentes informou bases de dados como a Scielo e Web of Science; 
portais como o Portal de Periódicos da Capes; redes sociais acadêmicas 
como o Mendeley, ResearchGate e o Academia.edu; repositórios 
institucionais; revistas científicas. Isso denota o desconhecimento por parte 
dos pesquisadores brasileiros do que seja um repositório de dados de 
pesquisa. (VANZ et al., 2018, p.28). 
 
 

Com relação à responsabilidade sobre a gestão de dados, a área da Saúde 

apresenta os seguintes dados: 51,42% responsabilizam as instituições de atuação 

dos pesquisadores; 14,98% os entes governamentais; 14,37% as agências de 

fomento; 8,50% as associações científicas; 1,01% as agências não governamentais e 

ainda 1,21% não acha necessário o apoio e 7,29% não souberam responder. Sobre 

quem deve oferecer os serviços de apoio à gestão de dados de pesquisa, a visão de 

todas as áreas pesquisadas é de que a responsabilidade principal é da instituição de 

atuação do pesquisador, com média de 47,82%. (VANZ et al., 2018). 

Como a prática de gestão de dados de pesquisa no campo da Saúde ainda 

está pouco desenvolvida, tornam-se necessário o desenvolvimento de ações que 

potencializem essa prática. Por conta disso, essa tese analisa, no contexto da Saúde, 

a Zika enquanto objeto de fronteira, visando a proposição de um conjunto de diretrizes 

para identificação de metadados de dados de pesquisa de objetos de fronteira, visto 
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que entende-se que os metadados são elementos fundamentais no processo de 

gestão de dados de pesquisa. 

 

4.2.1 O uso de metadados para a gestão de dados de pesquisa 

 

Parte-se da analogia de Strasser (2015, p.7, tradução nossa): “produções de 

pesquisa (dados, códigos etc.) são como produtos enlatados com a etiqueta 

removida: o conteúdo pode ser algo desejável, mas é impossível dizer sem os 

metadados” para compreender o importante papel dos metadados no acesso e 

compartilhamento dos dados de pesquisa. 

Na literatura encontram-se variadas definições para o termo metadados. Como 

apontado por Breitman (2006) e Lourenço (2007), não existe uma definição universal, 

mas diferentes pontos de vista que se complementam e que variam conforme o seu 

contexto de aplicação e área de atuação do pesquisador. 

Trazendo para o contexto da informação, Fusco (2010, p. 60), descreve que os 

metadados “[...] atuam como referenciais à informação representada e como 

intermediário entre o objeto representado e o usuário, [...]”. E ainda, que “[...] são 

dados associados com os objetos de informação que fazem com que seus potenciais 

utilizadores tenham pleno conhecimento antecipado da sua existência e 

características”. 

Buscando o entendimento sobre o termo metadados, apresentam-se algumas 

definições encontradas no campo da Ciência da Informação, tais como as de Alves 

(2010); Barité (2015); Fusco (2010) e Reitz (2004), descritas a seguir. 

Barité (2015, p.104), no Dicionário de Organização do Conhecimento, define 

metadados como: 

 
 
Cada um dos elementos de informação que são utilizados para descrever e 
gerenciar dados significativos de um recurso de informação na internet. 
Todos os metadados também atuam como um ponto de acesso ao 
documento disponível na web. Os metadados se organizam em estruturas 
descritivas que seguem algumas orientações, [...], que se assemelham a uma 
forma de catalogação de documentos ou recursos informacionais na rede 
(BARITÉ, 2015, p.104). 
 
 

No Online Dictionary for Library and Information Science (ODLIS), Reitz (2004), 

define o termo metadados como “informações estruturadas que descrevem 

recursos/objetos de informação para uma variedade de propósitos”. 
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Para Alves (2010, p.49), metadados aplicados na Ciência da Informação são: 

 
 
[...] atributos que representam uma entidade (objeto do mundo real) em um 
sistema de informação. Em outras palavras, são elementos descritivos ou 
atributos referenciais codificados que representam características próprias ou 
atribuídas às entidades; são ainda dados que descrevem outros dados em 
um sistema de informação, com o intuito de identificar de forma única uma 
entidade (recurso informacional) para posterior recuperação (ALVES, 2010, 
p.49). 
 
 

Segundo Fusco (2010, p.60), os metadados “[...] na Ciência da Informação tem 

sempre como objetivo principal a descrição da informação para sua representação, 

busca e recuperação”. 

No âmbito deste trabalho, entende-se que os metadados são elementos 

informacionais que descrevem as características dos recursos informacionais, 

agregando valor e provendo contexto e significado a estes recursos. Servem para a 

descoberta, o acesso, o compartilhamento e o reuso dos recursos, como também, 

para a interoperabilidade entre diferentes sistemas.  

De acordo com Sayão e Sales (2017), o dado de pesquisa não fala por si 

próprio. Deve-se identificar as informações necessárias para que se possa utilizar os 

dados de pesquisa que já foram produzidos/coletados em uma pesquisa: entender o 

que significam; como foram utilizados na pesquisa, detalhes específicos sobre sua 

descrição etc. Para que possam produzir sentido, torna-se necessário que se 

respondam algumas perguntas relacionadas aos dados: por que? quem? o que? 

como? quando? onde?. (SAYÃO; SALES, 2017). Tambem, deve-se atentar aos 

aspectos em que a pesquisa é conduzida e, também, aos elementos informacionais 

que descrevem as características e o contexto de produção dos dados. Operando 

desta forma, diminui-se a possibilidade de se esquecer dos procedimentos realizados 

ou não incluir informações importantes e que sem elas torna-se inviável o uso desses 

dados. Sem uma descrição detalhada e clara sobre os dados, eles se tornam ocultos, 

desconhecidos, incompreensíveis e inúteis. 

 
 
Uma documentação exaustiva dos dados é a chave para a compreensão do 
significado deles agora e no futuro. Sem uma descrição minuciosa do 
contexto tecnológico dos arquivos de dados, do contexto no qual os dados 
foram criados ou coletados, das medidas que foram feitas, dos detalhes 
espaciais e temporais, dos instrumentos usados, dos parâmetros e unidades 
e da qualidade dos dados e da sua proveniência, é improvável que os dados 
possam ser descobertos, interpretados, gerenciados e efetivamente usados e 
reusados. Os metadados cumprem essa tarefa, porque eles são a 
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documentação dos dados. Os metadados que são usados para descreverem 
os dados permitem que eles estejam autodocumentados agora e no futuro. 
(SAYÃO; SALES, 2015, p.20). 
 
 

Um pesquisador, ao compartilhar o seu dado ou ao adquirir o dado de outro 

pesquisador, deve pensar quais os tipos de informações e detalhes são importantes 

incluir sobre os dados de pesquisa e registrá-los por meio dos metadados. Então, 

saber quem criou/coletou os dados, quem os mantêm, o que significam, quando foram 

coletados e publicados, a localização geográfica da coleta (onde), o que esses dados 

contêm (conteúdo), a sua estrutura, porque os dados foram gerados (objetivo), a 

forma (processo) como foram produzidos/coletados e analisados, escalas, taxas de 

criação dos dados, softwares utilizados e, no caso do compartilhamento e reuso, de 

que forma citar a autoria. 

Segundo Strasser (2015, p.3, tradução nossa), 

 
 
Geralmente, a descrição do dado deve incluir o que o pesquisador espera 
coletar, como realizará a coleta e seus planos de processamento e análise. 
[...] deve focar em que atividades serão conduzidas em torno dos dados para 
garantir que sejam coletados adequadamente, bem documentados e 
considerados cuidadosamente antes do início do projeto. (STRASSER, 2015, 
p.3, tradução nossa). 
 
 

O processo de documentar os dados de pesquisa, ou seja, de incluir os 

metadados deve ser realizado antes mesmo da coleta de dados iniciar. Dentro do 

ciclo de vida, deve ser realizado na fase de planejamento e deve ser mantido como 

um processo contínuo, até a conclusão da pesquisa. Segundo Gray et al. (2005), 

após os dados serem publicados eles precisam permanecer acessíveis para novos 

usos por pesquisadores que não conheceram os detalhes de como os dados foram 

coletados e preparados.  

 
 
Para entender os dados, esses usuários mais tarde precisam dos metadados: 
(1) como os instrumentos foram projetados e construídos; (2) quando, onde e 
como os dados foram reunidos; e (3) uma descrição cuidadosa das etapas de 
processamento que levaram aos produtos de dados derivados que 
normalmente são usados para análise de dados científicos. (GRAY et al., 
2005, p.1, tradução nossa). 
 
 

Os metadados podem desempenhar diferentes papéis dependendo da 

necessidade apontada. Por exemplo, na descoberta de dados eles podem ser 

capazes de identificar importantes conjuntos de dados; na recuperação dos dados, 
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podem indicar como e onde acessar os dados; no uso dos dados, trazer informações 

sobre a forma de coleta e armazenamento dos dados e no arquivamento de dados, 

podem manter disponíveis as informações necessárias para se recuperar e interpretar 

os dados ao longo do tempo. 

A literatura apresenta diferentes classificações para os metadados, variando 

segundo tipo e função para os quais foram criados. Como observado por Sayão 

(2010), parte dos autores que abordam esse assunto como Kenney, Rieger e Entlich 

(2003), NISO (2013), Reitz (2004), entre outros, são favoráveis a dividi-los em três 

tipos: metadados descritivos, estruturais e administrativos. 

 
 
Os metadados foram categorizados como descritivos, estruturais e 
administrativos. Metadados descritivos facilitam a indexação, descoberta, 
identificação e seleção. Metadados estruturais descrevem a estrutura interna 
de recursos de informação complexos. Os metadados administrativos 
auxiliam no gerenciamento de recursos e podem incluir metadados de 
gerenciamento de direitos, metadados de preservação e metadados técnicos 
que descrevem as características físicas de um recurso (REITZ, 2004). 
 
 

Os metadados descritivos ajudam a encontrar ou entender um recurso e são 

responsáveis por caracterizar o recurso em si. Eles descrevem os recursos digitais a 

partir de suas características e servem para tornar os recursos acessíveis e, ainda, 

permitem a integração e o compartilhamento de informações. De acordo com Sayão 

(2010), é a face mais conhecida dos metadados, servindo para descoberta e acesso 

e, segundo Rodrigues e Guimarães (2014), fornecem o contexto para entendimento 

dos dados através do tempo. São exemplos de metadados descritivos o título, autor, 

palavra-chave etc. 

Os metadados estruturais, de acordo com Riley (2017), descrevem as relações 

existentes entre as partes dos recursos. De acordo com Sayão (2010, p.6), “[...] são 

informações que documentam como os recursos complexos, compostos por vários 

elementos, devem ser recompostos e ordenados”. São exemplos de metadados 

estruturais: a vinculação e ordenação das páginas que formam o capítulo de um livro 

que foram digitalizadas separadamente. (SAYÃO, 2010). 

Por último, os metadados administrativos, apresentados por Riley (2017) como 

um termo guarda-chuva, possuem uma subdivisão: metadados técnicos (para 

processos técnicos), metadados de preservação (para arquivamento digital) e 

metadados de direito. Segundo Sayão (2010), os metadados administrativos provêm 
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informações que apoiam os processos relacionados à gestão do ciclo de vida dos 

recursos informacionais. 

Quadro 3 - Tipos de metadados 
 

Tipo de metadado Descrição 

Metadados descritivos 
Para descoberta ou entendimento de um 
recurso. 

Metadados administrativos:  
Metadados técnicos Para descodificar e renderizar arquivos. 

 
Metadados de preservação Gerenciamento de arquivos a longo 

prazo. 
Metadados de direito Direitos de propriedade intelectual 

associados ao conteúdo. 

Metadados estruturais Relações de partes de recursos entre si. 

Linguagens de marcação 
Integra metadados e sinalizadores para 
outros recursos estruturais ou semânticos 
dentro do conteúdo. 

Fonte: Riley (2017, p.6, tradução nossa). 
 

Os pesquisadores produzem informações sobre o andamento de suas 

pesquisas e sobre os dados de pesquisa produzidos ou coletados e compartilham 

essas informações entre a equipe. Eles geram anotações que são registradas em 

notebooks, cadernos de campo e arquivos de nota. Essas anotações são, segundo 

Strasser (2015), denominados metadados informais. Já os metadados formais, ou 

seja, padronizados, informam sobre as produções da pesquisa, segundo um formato 

padrão e um vocabulário controlado que é aceito e usado pela comunidade. 

(STRASSER, 2015). 

De acordo com Sayão e Sales (2015), o conjunto de metadados definidos, de 

forma padronizada, formam esquemas ou padrões de metadados. E, segundo Fusco 

(2010), o grande objetivo dos padrões de metadados é definir certo grau de 

normalização/padronização da representação descritiva, que possibilita o 

compartilhamento e a cooperação, tanto de recursos como de serviços entre unidades 

de informação. As instituições que utilizam o mesmo padrão, ou mesmo instituições 

que utilizam padrões diferentes, podem trocar informações e, com isso, diminui-se o 

trabalho de descrição dos recursos e ainda permite que o usuário realize apenas uma 

pesquisa para buscar informações em bases de dados de diferentes instituições. 

 
 
Os padrões de metadados possibilitam o intercâmbio e o compartilhamento 
de dados em redes de cooperação e de consórcios internacionais, sobretudo 
em um contexto social e tecnológico em que a popularização das tecnologias 



90 
 

da informação e da comunicação tem promovido o aumento expressivo de 
conteúdos disponibilizados e, gera a necessidade de integração de registros 
bibliográficos e de autoridade no ambiente da Web. (ROMANETTO et al., 
2017, p.574). 
 
 

Atualmente, existem muitos padrões de metadados, tais como o padrão Dublin 

Core85 (DC), utilizado para recursos digitais em diversos tipos de áreas de 

conhecimento e diferentes finalidades e os utilizados em áreas específicas, como o 

Encoded Archival Description86 na Arquivologia, o Crystallographic Information 

Framework87 (CIF), usado para descrição física e biológica das estruturas 

cristalográficas, o Darwin Core88 (DwC), usado para descrição de espécimes 

biológicos, entre outros. Muitos padrões se aplicam à descrição de dados de pesquisa 

e um caminho para escolha do padrão mais apropriado deve partir da identificação da 

área em que o dado de pesquisa está associado. No caso dos objetos de fronteira, 

que perpassam diferentes áreas de conhecimento, deve-se identificar para cada área 

onde o objeto de fronteira está sendo analisado o padrão de metadados existente. 

Mas, segundo Strasser (2015), isso não é tudo: 

 
 
Decidir sobre um padrão de metadados não é suficiente. Antes que os dados 
sejam coletados, os pesquisadores devem considerar exatamente como os 
dados serão descritos. Algumas disciplinas usam o conceito de ‘dicionário de 
dados’, que contém informações sobre o dado, tais como significado, 
relações com outros dados, origem, uso e formato. Outras informações 
devem ser incluídas como valores nulos serão identificados, quais 
convenções de nomenclatura serão usadas para amostras, quantos dígitos 
significantes devem ser incluídos em uma saída do instrumento, ou quais 
unidades devem ser utilizadas. Se as folhas das coleções de dados (digitais 
ou analógicas) serão utilizadas, devem ser projetados antes da coleta de 
dados para obedecer ao esquema de metadados escolhido para o conjunto 
de dados. (STRASSER, 2015, p.5, tradução nossa). 
 
 

Para garantir uma descrição de qualidade, deve-se estabelecer e padronizar os 

metadados produzidos a nível de projeto89 e a nível de dados90 que serão utilizados 

                                                             

85 Disponível em: http://dublincore.org/. Acesso em: 16 mar. 2018. 
86 Disponível em: https://www.loc.gov/ead/. Acesso em: 16 mar. 2018. 
87 Disponível em: https://www.iucr.org/resources/cif. Acesso em: 16 mar. 2018. 
88 Disponível em: https://dwc.tdwg.org/. Acesso em: 16 mar. 2018. 
89 “Descreve o projeto de pesquisa, estabelecendo o contexto para a compreensão da razão da 
coleta/geração de dados e como eles serão usados.” (SAYÃO; SALES, 2015, p.30). 
Segundo Sayão e Sales (2015, p.31), são exemplos de metadados de projetos: nome do projeto; 
descrição do projeto; líder do projeto; área do projeto; pesquisadores; instituições envolvidas; 
ambientes de pesquisa; duração do projeto; financiador do projeto; projeto guarda-chuva; contato para 
informações; assuntos/palavras-chave. 
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ao longo da pesquisa. Deve-se padronizar, também, o formato de descrição do 

conteúdo. 

Nessa pesquisa o foco são os metadados descritivos. A proposta apresentada 

na seção sete, sobre o conjunto de diretrizes de metadados de dados de pesquisa de 

objetos de fronteira, relaciona-se especificamente aos metadados descritivos, visto 

que, por meio deles, é possível descrever as especificidades dos dados de pesquisa 

das diferentes áreas de conhecimento por onde o objeto de fronteira transita. Os 

metadados descritivos, nesta pesquisa, são considerados os atributos dos dados de 

pesquisa e o conjunto de metadados descritivos representa determinado tipo ou 

conjunto de dados de pesquisa.  

Embora haja o entendimento sobre a importância do uso de metadados para 

descrição de dados de pesquisa, como será visto a seguir, as instituições que 

aderiram ao movimento pela Ciência Aberta, em especial as agências financiadoras 

de pesquisa, não tratam em seus Planos de Gestão de Dados das especificidades 

dos dados de pesquisa de diferentes áreas de conhecimento, ao contrário, abordam 

esse assunto de forma generalizada, o que considera-se, nessa pesquisa, como um 

ponto desfavorável para a abertura e compartilhamento de dados de pesquisa de 

objetos de fronteira. 

 

4.3 POLÍTICAS DE GESTÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE PESQUISA 

NO CAMPO DA SAÚDE 

 

Os princípios da Ciência Aberta, em sua maioria, são baseados em políticas de 

abertura e de compartilhamento de dados, produzidas por instituições que financiam 

pesquisas ao redor do mundo, que tem por objetivo melhorar as práticas de gestão de 

dados e, consequentemente, fomentar o acesso aos dados produzidos pelas 

pesquisas financiadas com recursos públicos. 

                                                                                                                                                                                                 

90 “Descreve os dados e as coleções de dados com ênfase nos detalhes técnicos.” (SAYÃO; SALES, 
2015, p.30). Sayão e Sales citam como exemplos de metadados de dados científicos: coleções de 
dados; título da coleção; identificador persistente da coleção; resumo da coleção; autores; citação da 
coleção; data da publicação dos dados; período de tempo que cobre; escopo geográfico; direitos 
associados aos dados; assunto/palavras-chave; origem dos dados (experimental, observacional, crus, 
derivados); tipo de dados (inteiro, imagem...); instrumentos usados; aquisição dos dados; tipo de 
arquivo; método de processamento de dados (software); processamento de dados (scripts ou código); 
parâmetros da coleção de dados; controle de qualidade. (SAYÃO; SALES, 2015, p.33). 
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De acordo com Shearer (2015), Reino Unido, Estados Unidos, Austrália e 

União Europeia são as jurisdições com os ambientes de políticas mais abrangentes e 

que variam seu conteúdo segundo o que se baseiam. Por exemplo, 

 
 
[...] uma política baseada no princípio do compartilhamento de dados, 
provavelmente se concentrará nas principais práticas necessárias para 
fornecer acesso aos dados, enquanto uma política baseada na administração 
de dados, se concentrará nas funções e responsabilidades envolvidas na 
gestão de dados. (SHEARER, 2015, p.8, tradução nossa). 
 
 

Em geral, as políticas de gestão de dados de pesquisa abarcam os seguintes 

elementos (Shearer, 2015, p.9, tradução nossa): 

 tipos de dados cobertos pela política; 

 expectativas de compartilhamento de dados, incluindo acesso e 

cronogramas; 

 períodos mínimos de embargo dos dados; 

 uso de metadados e de padrões de documentação; 

 exceções justificadas ao compartilhamento de dados; 

 custos associados ao gerenciamento de dados que podem ser pagos 

através de doações; 

 requisitos para apresentação de planos de gestão de dados com 

pedidos de subvenção; 

 reconhecimento dos produtores de dados. 

 

Quadro 4 - Elementos básicos de uma política de gestão de dados de 
pesquisa. 

 
Requisitos das políticas 

Qualidade do dado e padrões 

Os pesquisadores são obrigados a aderir 
aos padrões internacionais para permitir 
o acesso e o reuso. A documentação de 
dados e metadados devem acompanhar 
os dados para que sejam 
compreendidos por outras pessoas. 

Acesso e compartilhamento de dados 

Os pesquisadores são obrigados a 
disponibilizarem seus dados para serem 
compartilhados (geralmente mediante a 
publicação dos resultados ou logo 
depois, embora algumas agências 
permitam períodos de embargo). São 
requisitados a depositarem os 
metadados em um repositório local ou 
nacional. 
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Retenção e preservação de dados 

Os dados devem ser retidos por um 
determinado período de tempo mínimo. 
Quando possível, os pesquisadores 
devem depositar seus dados em um 
arquivo de longo prazo para garantir a 
preservação. 

Planos de Gestão de Dados 
As submissões de propostas de 
pesquisa devem incluir o Plano de 
Gestão de Dados. 

Disposições comuns às políticas de privacidade 

Privacidade 

Os direitos à privacidade dos indivíduos 
que participam da pesquisa devem ser 
protegidos em todos os momentos. 
Assim, os dados disponibilizados para 
uso mais amplo devem estar livres de 
identificadores que permitam ligações 
com participantes individuais da 
pesquisa e variáveis que possam levar à 
revelação dedutiva da identidade dos 
indivíduos. 

Conhecimento tradicional 

No caso de conhecimento local e 
tradicional, os direitos dos detentores do 
conhecimento não serão 
comprometidos. 

Dado de natureza sensível 
Onde, o acesso aos dados possa causar 
danos, aspectos específicos dos dados 
podem precisar de proteção. 

Propriedade intelectual/propriedade de 
dados 

Ocasionalmente, pode ser necessário 
atrasar a publicação por um curto 
período, a fim de permitir que os pedidos 
sejam redigidos. 

Outros aspectos 

Princípios 
As políticas de dados aderem a um 
conjunto de princípios abrangentes que 
articulam seu valor. 

Escopo/Abrangência da política 
Descreve o escopo dos dados cobertos 
pela política. 

Papéis e responsabilidades 
A política identifica as várias partes 
responsáveis pela gestão de dados nos 
diferentes estágios do ciclo de vida. 

Monitoramento e execução 
Os meios pelos quais as políticas serão 
monitoradas ou aplicadas são descritos 
nas políticas. 

 Fonte: SHEARER (2015, p.8-9, tradução nossa). 
 

Dentre os elementos contidos nas políticas de abertura e de compartilhamento 

de dados, essa pesquisa atém seu olhar sobre o Plano de Gestão de Dados91, que 

Aventurier e Alencar (2016, p.14) o definem como  

 
 

                                                             

91Interesse da pesquisa sobre o PGD é porque os metadados são tratados neste documento. 



94 
 

[...] um documento oficial sobre a gestão dos dados desde o início do 
desenvolvimento da pesquisa até o final. O PGD descreve os tipos de dados, 
os métodos de coleta, os metadados e a conservação dos dados, com 
objetivo de facilitar a sua compreensão e a reutilização futura. 
(AVENTURIER; ALENCAR, 2016, p.14). 
 
 

O PGD faz parte do planejamento do projeto de pesquisa. O pesquisador, ao 

submeter seu projeto para financiamento deve elaborar e enviar também o PGD, 

informando os dados que serão produzidos, a forma de tratamento, armazenamento, 

preservação e abertura. É considerado importante, porque faz com que os 

pesquisadores planejem a gestão de dados de pesquisa, apresentando o que vão 

fazer e como irão fazer. Pode ser considerado como o primeiro passo para a garantia 

do acesso ao dado de pesquisa.  

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) apresenta 10 razões para se 

elaborar um Plano de Gestão de Dados92: 

1. ajustar o seu projeto de pesquisa às políticas mandatórias da sua 

instituição e/ou dos órgãos de fomento à pesquisa; 

2. assegurar a integridade da pesquisa e o seu potencial de replicação; 

3. assegurar que os dados e demais registros de pesquisa sejam 

acurados, completos, autênticos e confiáveis; 

4. aumentar a sua eficiência como pesquisador – um plano que organize 

os dados e seu armazenamento permite que você foque na sua 

pesquisa. Você estará mais capacitado a localizar e usar os seus dados 

e compartilhá-los com os seus colaboradores; 

5. permitir que os seus dados sejam compreensíveis agora e no futuro – se 

os dados são bem documentados antes e durante a formação da 

coleção de dados, eles serão mais facilmente entendidos e reutilizados; 

6. economizar tempo e recursos a longo prazo; 

7. aumentar a segurança dos dados e minimizar os riscos de perda; 

8. evitar a duplicação de esforços na recoleta ou regeração dos dados, 

possibilitando que outros pesquisadores se beneficiem dos seus dados e 

os interprete em outros contextos e com novas visões; 

                                                             

92Disponível em:<http://www.cnen.gov.br/component/content/article/78-cin/dicas-academicas/232-10-

razoes-para-voce-criar-um-plano-de-gestao-de-dados-de-pesquisa>. Acesso em: 17 jun. 2019. 
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9. aumentar a visibilidade da pesquisa – se os seus dados foram 

planejados para estarem organizados e corretamente arquivados, eles 

poderão ser identificados, recuperados e citados, aumentando a 

visibilidade da sua pesquisa e o seu prestígio como pesquisador; 

10. tornar mais fácil a preservação e o arquivamento – ajustando 

antecipadamente a geração de dados tomando como referência as 

práticas, formatos e demais padrões mais adequados ao arquivamento e 

à preservação de longo prazo, torna a gestão de dados mais fácil e 

menos custosa; além do mais, tornam os dados mais aderentes aos 

requisitos dos repositórios e centros de dados. 

Normalmente, um PGD é composto pelos seguintes itens: 

 descrição do projeto; 

 autores e afiliações; 

 exigências das agências de fomento ou de uma instituição; 

 tipos de dados produzidos; 

 normas de metadados e dados; 

 regras para distribuição e reutilização; 

 planos para conservação e arquivamento. 

Especificamente sobre os dados, os elementos gerais de um PGD são: 

Descrição dos dados (tipos e formatos de arquivo) que serão coletados durante 

a pesquisa; informações sobre as formas de gestão e armazenamento dos dados, ou 

seja, os métodos e procedimentos de backup, o formato de descrição, acesso e 

compartilhamento; sobre a gestão de dados pós finalização da pesquisa descreve-se 

informações sobre a gestão (ações e responsáveis), períodos de embargo, os dados 

que serão armazenados (de que forma, onde e por qual período) e, ainda, sobre a 

existência de recursos para se garantir os meios necessários para implementar o 

plano. 

Michener (2015), apresenta dez regras simples para a criação de um bom 

plano de gestão de dados: 

 determinar os requisitos do financiador da pesquisa; 

 identificar os dados a serem coletados; 

 definir como os dados serão organizados; 

 explicar como os dados serão documentados; 
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 descrever como a qualidade dos dados será assegurada; 

 apresentar uma estratégia de armazenamento e preservação de dados; 

 definir as políticas de dados do projeto; 

 descrever como os dados serão divulgados; 

 atribuir funções e responsabilidades; 

 preparar um orçamento realista. 

Existem diversos templates e checklists para o desenvolvimento de Planos de 

Gestão de Dados, como por exemplo os elaborados por instituições da Holanda, país 

que muito contribuiu para o desenvolvimento dos princípios FAIR: 

 Netherlands Organisation for Scientific Research93 (NWO): Form Data 

management Plan94; 

 Horizon 2020: Online Manual for participants: Data management95; 

 ZonMw-Health: How to make a data management plan|Enabling 

Technologies Hotel Call: Data Management issues Explained96, entre 

outros. 

A seguir são apresentados alguns requisitos para elaboração de planos de 

gestão de dados elaborados por instituições relacionadas ao campo da saúde. 

 

Netherlands Organisation for Health Research and Development 

A Netherlands Organisation for Health Research and Development97, cujo 

acrônimo é ZonMw, é uma organização autônoma e independente, responsável pela 

pesquisa em saúde dos Países Baixos. Trabalha de forma colaborativa com a NWO 

que é o Conselho Nacional de Pesquisa dos Países Baixos. 

Em 2013, a ZonMw publicou o seu General Terms and Conditions Governing 

Grants98, documento atualmente válido em que os pesquisadores que submetem 

projetos de pesquisa para financiamento devem atender ao item quatro - The Grant 

                                                             

93 Disponível em: https://www.nwo.nl/en. Acesso em: 06 fev. 2019. 
94 Disponível em: https://www.nwo.nl/en/policies/open+science/data+management. Acesso em: 08 fev. 
2019. 
95 Disponível em: http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-
issues/open-access-data-management/data-management_en.htm. Acesso em: 08 fev. 2019. 
96 Disponível em: https://www.zonmw.nl/en/research-and-results/fair-data-data-management/format-
data-management-plan/. Acesso em: 08 fev. 2019. 
97 Disponível em: https://www.zonmw.nl/en/. Acesso em: 06 fev. 2019. 
98 Disponível em: 
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Engelse_website/Grant_Terms_and_Co
nditions_from_1st_July_2013.pdf. Acesso em: 06 fev. 2019. 
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recipient’s obligations, o artigo 20 – Data files, item dois, que trata do Plano de Gestão 

de Dados a ser submetido para aprovação pela organização:  

 
 
O beneficiário do subsídio deve elaborar um plano de gestão de dados no 
qual ele indique como os dados serão compartilhados, quando os dados 
serão disponibilizados a terceiros e a maneira pela qual os dados serão 
disponibilizados. (THE NETHERLANDS ORGANISATION FOR HEALTH 
RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2013, p.13, tradução nossa). 
 
 

O conjunto de dados deverá estar organizado de forma que possa ser 

encontrável, acessível, interoperável, reutilizável e permanentemente armazenado, 

seguindo os princípios FAIR.  

Em junho de 2016, a ZonMw lançou os procedimentos para gestão de dados 

onde, antes do início do projeto, o pesquisador precisa elaborar um Plano de Gestão 

de Dados informando sobre a coleta dos dados e descrevendo se faz uso de dados 

existentes ou se coleta novos dados. Além disso, os pesquisadores precisam estar 

atentos a gestão de seus dados em todas as etapas do processo de concessão, até o 

final do projeto. Os procedimentos da gestão de dados são: 

 os pesquisadores só preenchem bancos de dados que são encontráveis, 

acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis; 

 os pesquisadores determinam se podem usar dados existentes em seu projeto; 

 gestão de dados em procedimentos ZonMw; 

 os pesquisadores devem fornecer acesso à sua coleta de dados de acordo 

com os Termos e Condições da concessão da ZonMw. 

Para ideias de projetos e/ou propostas de subvenções nas chamadas da 

ZonMw, o 'Acesso a Dados' (e a gestão de dados requerido) é mencionado como um 

critério de relevância. 

Em dezembro de 2018 o ZonMw publicou o documento ZonM wischanging to a 

new approach for data management99, que disponibiliza uma nova abordagem para a 

gestão de dados onde permite que os pesquisadores escolham um modelo de Plano 

de Gestão de Dados e definam requisitos para a gestão que se ajustem ao programa 

de pesquisa ou à chamada de propostas e monitora o resultado dele por meio de 

itens-chave. Os pesquisadores que recebem uma bolsa são livres para escolher um 

                                                             

99 Disponível em: 
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Toegang_tot_data/ZonMw_is_moving_to_a_new_
DMP_policy_2019.pdf. Acesso em: 06 fev. 2019. 
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modelo de PGD, desde que resulte em dados verificáveis e reutilizáveis, ou seja, que 

atendam aos princípios FAIR. Os itens principais que devem constar no PGD para um 

conjunto de dados ou outros objetos digitais são: 

1. o identificador persistente (por exemplo, código DOI) que se refere ao 

conjunto de dados; 

2. o repositório digital (ou arquivo de dados), preferencialmente certificado, 

onde o conjunto de dados é armazenado; 

3. o catálogo on-line, ou portal da web onde o conjunto de dados é 

registrado ou indexado e pode ser encontrado (este também pode ser o 

repositório); 

4. os termos de uso dando as condições para permitir que outros 

pesquisadores usem o conjunto de dados; 

5. o formato de dados do conjunto de dados, preferencialmente legível por 

máquina; 

6. a terminologia (por exemplo, código, classificação, ontologia) para os 

dados; 

7. um esquema de metadados que forneça informações sobre a 

proveniência dos dados da pesquisa (de preferência, um esquema que é 

específico da área de conhecimento da pesquisa. Se não estiver 

disponível, usar um esquema genérico). 

 

 

Dutch Tech Centre for Life Sciences 

O Dutch Tech Centre for Life Sciences100 (DTL), é uma parceria público-privada 

de mais de 50 organizações de ciências da vida na Holanda, sendo a maioria 

universidades e centros médicos universitários. Trata-se de uma rede de especialistas 

e formuladores de políticas afiliados aos parceiros da DTL que conecta cientistas, 

especialistas em dados, especialistas técnicos e treinadores especializados em uma 

variedade de tecnologias de laboratório e dados que trabalham nas áreas da ciência 

da vida, como por exemplo, saúde, nutrição, biotecnologia, biodiversidade, entre 

outros. 

                                                             

100 Disponível em: https://www.dtls.nl/about/. Acesso em: 06 fev. 2019. 
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Sua missão é estabelecer uma infraestrutura de pesquisa interconectada que 

permita a pesquisa de ciências da vida interdisciplinar em colaboração nacional e 

internacional de maneira econômica. No âmbito da infraestrutura de pesquisa 

encontra-se a infraestrutura de dados (ou seja, instalações, ferramentas, recursos, 

expertise para processar, analisar, preservar e compartilhar dados, incluindo bancos 

de dados e recursos de computação). 

Segundo a DTL a gestão de dados de pesquisa tornou-se uma parte crucial da 

pesquisa em ciências da vida e os pesquisadores precisam construir um Plano de 

Gestão de Dados adequado antes de iniciar um projeto de pesquisa. Este plano deve 

ser atualizado regularmente durante o projeto de pesquisa. Isso também está se 

tornando rapidamente uma condição para obter fundos de pesquisa e, por conta disso 

a organização está ativamente envolvida em várias iniciativas nacionais e globais que 

visam promover a adequada gestão de dados de pesquisa, incluindo: 

 National Coordination Point Research Data Management101 (NCRDM), 

cuja missão é preparar, facilitar e monitorar o desenvolvimento e 

implementação da Política de Pesquisa de Dados de Pesquisa para 

pesquisa científica na Holanda; 

 O programa Data for Life Sciences102, da Netherlands Federation of 

University Medical Centers103 (NFU) e o Handbook for Adequate Natural 

Data Stewardship104 (HANDS); 

 ELIXIR-Training - atividades de treinamento na área de planejamento de 

gerenciamento de dados; 

 A Research Data Alliance, lançada pela Comissão Europeia, pela 

Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos e pelo Instituto 

Nacional de Padrões e Tecnologia, e pelo Departamento de Inovação do 

governo australiano com o objetivo de construir a infraestrutura social e 

técnica para permitir a abertura do compartilhamento de dados. 

Rob Hooft, membro da DTL, em parceria com colegas do Czech ELIXIR 

desenvolveu uma ferramenta denominada Data Stewardship Wizard105 que converte 

                                                             

101 Disponível em: https://www.surf.nl/en/themes/research/collaborations/national-coordination-point-
research-data-management/index.html. Acesso em: 06 fev. 2019. 
102 Disponível em: https://data4lifesciences.nl/. Acesso em: 06 fev. 2019. 
103 Disponível em: https://www.nfu.nl/english/about-the-nfu/. Acesso em: 06 fev. 2019. 
104 Disponível em: https://data4lifesciences.nl/hands2/data-stewardship/. Acesso em: 06 fev. 2019. 
105 Disponível em: https://ds-wizard.org/. Acesso em: 06 fev. 2019. 
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um extenso questionário de gestão de dados em um fluxograma, economizando 

tempo e dinheiro para a pesquisa e, ainda, aprimorando a qualidade do plano de 

gestão de dados que os pesquisadores submetem para financiamento. 

 

Netherlands Federation of University Medical Centers 

A Netherlands Federation of University Medical Centers representa os oito 

centros médicos universitários que colaboraram nos Países Baixos. Foi fundada em 

2004 com o objetivo de garantir que as agências que decidem sobre questões de 

saúde na Holanda levem em conta o papel dos centros médicos universitários. 

Desenvolveu o programa Data for Life Sciences (Data4Lifesciences) que é uma 

infraestrutura inovadora de dados de pesquisa para os centros médicos universitários 

e seus parceiros. Tem por objetivo conectar iniciativas locais a infraestruturas 

nacionais e internacionais e não apenas incluirá instalações técnicas, mas também 

focará em processos de garantia de qualidade e de desenvolvimento especializado de 

pesquisadores e administradores. É coordenado pela Netherlands Federation of 

University Medical Centers, em conjunto com programas nacionais. Segundo consta 

em seu sítio web, o programa terá alcançado seus objetivos quando: 

 Os médicos e pesquisadores, que trabalham nos centros médicos 

universitários, utilizarem a infraestrutura de dados de pesquisa para 

recuperar dados clínicos e experimentais de todos os pacientes 

relacionados aos centros médicos e disponibilizá-los para outras 

pessoas. A infraestrutura também será usada para encontrar e solicitar 

material biológico. 

 A infraestrutura formar um ambiente colaborativo virtual nacional no qual 

os dados são registrados, processados, analisados, arquivados e 

compartilhados. A infraestrutura será acessível, independentemente da 

instituição ou sítio. 

 Os dados serão FAIR - encontráveis, acessíveis, interoperáveis e 

reutilizáveis - e a privacidade será protegida em todo o processo. Todos 

os dados serão disponibilizados em um ambiente escalável e distribuído, 

no qual a capacidade de computação necessária para processar os 

dados estará disponível em instalações de computação nacionais e dos 

centros médicos universitários. 
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 Pesquisadores e médicos com perguntas sobre o tratamento de dados 

terão uma extensa rede de especialistas em dados disponível para 

respondê-los. Esses especialistas, nos centros médicos universitários, 

serão o primeiro ponto de contato para essas questões e serão 

buscadas soluções dentro e fora dos centros médicos. 

As frentes de ação do programa Data for Life Sciences são:  

 coleta e harmonização de diretrizes para administração de dados 

(HANDS); 

 harmonização de processos e arquitetura de TI; 

 acesso a dados e amostras de coleções; 

 conectando pesquisa: capacitando a comunidade de pesquisadores para 

compartilhar, usar, analisar e arquivar dados de maneira sustentável; 

 reutilização de dados clínicos para pesquisa; 

 boas práticas de pesquisa; 

 instalações para processamento de dados de alto rendimento; 

 acesso a especialistas, treinamento e suporte. 

Sobre o HANDS: A handbook for adequate natural data stewardship, trata-se 

de um manual online que visa promover uma boa administração de dados. Esse 

manual, com indicações para especialistas locais e nacionais, fornece diretrizes para 

pesquisadores em todas as etapas da pesquisa. Aborda temas como proteção da 

privacidade, envolvimento dos pacientes, ética, confiabilidade e procedência dos 

dados, monitoramento da qualidade, legislação e regulamentação.  

O HANDS fornece orientações sobre administração de dados, bem como uma 

caixa de ferramentas prática para pesquisadores dos Centros Médicos Universitários 

Holandeses. Oferece informações para todas as pessoas envolvidas na administração 

de dados, desde pesquisadores e administradores de dados até formuladores de 

políticas e desenvolvedores de infraestrutura de TI, visando criar novas oportunidades 

de pesquisa onde pesquisadores, pacientes e o público em geral se beneficiarão de 

novos conhecimentos científicos, tratamentos e aplicativos resultantes do 

compartilhamento de dados de alta qualidade. 

O HANDS possui um capítulo denominado Data Management Plan, que 

apresenta informações sobre como criar, armazenar, arquivar e prover acesso ao 

dado de pesquisa durante e após a finalização do projeto de pesquisa. Sobre o 
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acesso aos dados, afirma que o estabelecimento de uma política de acesso para os 

dados dos pesquisadores é um aspecto importante da administração de dados e deve 

levar em conta a Política ou Procedimento de Governança de Dados106 do centro 

médico do qual o pesquisador faça parte. 

Aborda também a questão da colaboração com terceiros na pesquisa onde 

deve-se pensar na elaboração de um contrato legal (contrato de colaboração de 

pesquisa) e também um contrato de transferência de dados ou contrato de 

compartilhamento de dados. Esse acordo deve indicar qual parte é responsável pelos 

dados e deve descrever os direitos de acesso dentro da colaboração, seja, por 

exemplo, em consórcios de pesquisa; em bancos de dados comunitários; quando as 

organizações de pacientes são co-proprietários; quando os dados do pesquisador 

estão em um servidor externo ou em um banco de dados externo. 

Sobre a infraestrutura cada centro médico universitário e universidades 

oferecem soluções básicas de infraestrutura para a gestão de dados e um fluxo de 

trabalho que pode ser adaptado aos requisitos específicos de seus dados. O 

programa Data4Lifesciences assegura a harmonização das soluções infraestruturais 

entre os centros médicos.  

Com relação aos Direitos de Propriedade Intelectual, o documento descreve a 

importância de se definir no início da pesquisa para que não ocorram futuras disputas 

legais e também que não ocasione problemas ou limitações para a disseminação da 

pesquisa e o desenvolvimento de futuros projetos.  

Por fim, com relação aos custos de administração de dados, os planos de 

gestão de dados compatíveis com HANDS incluem um orçamento realista destinado à 

administração de dados que deve ser incluído no pedido de subsídio do pesquisador. 

Apresenta como exemplos de custos a serem especificados: 

 reutilizar outra coleta de dados; 

 construir ou usar um banco de dados; 

 usar computação de alto desempenho; 

 formatos para visualização dos dados; 

 gestão de dados; 

                                                             

106 Esta Política de Governança de Dados pode incluir regulamentações sobre acesso interno a dados 
de pesquisa e reutilização de dados, incluindo autorizações. Além disso, ele pode recomendar a 
instalação de um ou mais Data Access Boards ou Comitês que desempenham um papel na permissão 
de compartilhamento de dados com terceiros. 
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 preservação a longo prazo de dados em bibliotecas, repositórios ou 

arquivos; 

 Compartilhar dados com outras pessoas. 

As políticas e planos de gestão e compartilhamento de dados são muito 

generalistas e, como o conteúdo pode variar dependendo dos dados gerados e 

coletados, documentos, tais como o Key elements to consider in preparing a data 

sharing plan under NIH extramural support107 elenca 5 questões gerais (what, who, 

where, when e how) que podem ser respondidas por pesquisadores de qualquer área 

do conhecimento:  

1) Quais dados serão compartilhados? 

2) Quem terá acesso aos dados? 

3) Onde os dados a serem compartilhados serão localizados? 

4) Quando os dados serão compartilhados? 

5) Como os pesquisadores localizarão e acessarão os dados? 

Como pode ser observado, a implantação da gestão de dados de pesquisa 

está relacionada a um ecosistema que contempla desde políticas, infraestrutura 

tecnológica (ex.: repositórios), capacitação, criação de novas metodologias (ex.: 

planos de gestão de dados e novos padrões de descrição de metadados), entre 

outros. Alguns aspectos desse ecosistema envolvem questões culturais (ex.: 

comportamento do pesquisador), políticas (ex.: definição das diretrizes) e envolve 

também um aspecto mais instrumental que não está desvinculado da dimensão 

política e cultural, porque ele é a expressão do que está sendo discutido, ou seja, o 

aspecto instrumental reflete as orientações, diretrizes e normas estabelecidas para a 

abertura e o compartilhamento dos dados. 

Porém, a discussão de qualquer aspecto neste grande ecosistema é realizada 

a nível global, ou seja, as políticas são generalistas, abrangem todas as áreas de 

conhecimento, porque os protagonistas que estão puxando esta discussão são as 

agências de fomento que não analisam a área de conhecimento em si, ou seja, se a 

pesquisa é específica da Saúde, da Astronomia ou da Física. O interesse das 

agências de fomento são os dados de pesquisa produzidos, independentemente da 

área na qual foi produzido. 

                                                             

107 Disponível em: https://grants.nih.gov/grants/sharing_key_elements_data_sharing_plan.pdf. Acesso 
em: 02 jul. 2019. 
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Portanto, os modelos de Planos de Gestão de Dados e os elementos que eles 

contemplam, como por exemplo, os modelos de metadados, também são generalistas 

e não conseguem responder e atender as demandas específicas de cada área. De 

acordo com Santos et al. (2017, p.94),  

 
 
[...] como o Plano de Gestão de Dados tem sido uma exigência comum por 
parte da maioria das agências de financiamento [...], notam-se esforços para 
o desenvolvimento de modelos, padrões e ferramentas para auxílio e suporte 
aos pesquisadores nesta linha de ação. (SANTOS et al., 2017, p.94). 
 
 

Mas, observa-se que no campo da Saúde o maior desafio não é adotar uma 

política, mas sim pensar e entender qual o sentido desta política, instrumento, 

metodologia etc. para o campo. De que forma atende aos requisitos e especificidades 

do campo? Para se pensar na abertura e compartilhamento dos dados de pesquisa 

em Saúde deve-se considerar as especificidades das subáreas que contemplam esta 

área. Como será visto na seção 6, a Zika, caracterizada enquanto objeto de fronteira 

que é pesquisada em diferentes contextos dentro da área das Ciências da Saúde, 

possui especificidades que impactam diretamente na descrição, ou seja, no uso dos 

metadados. 

Como será constatado a seguir, as grandes agências financiadoras de 

pesquisa em Saúde tratam, em seus modelos de PGD, os aspectos relacionados à 

descrição dos dados de forma generalista e isso vai de encontro ao que se defende 

nessa pesquisa, ou seja, a necessidade de se identificar metadados que atendam as 

necessidades específicas das subáreas dentro das áreas de conhecimento. 

 

4.3.1 Financiamento de pesquisas no campo da Saúde 

 

A fim de identificar no campo da Saúde os elementos fundamentais para 

acesso e compartilhamento de dados contidos nos planos de gestão de dados, 

propostos pelas agências financiadoras e ainda, constatar que estes planos tratam os 

aspectos da descrição dos dados de forma generalista, utilizou-se como critério de 

análise identificar o maior volume global de financiamento no campo da Saúde. Em 

nível mundial, foram identificados como os maiores financiadores108 de pesquisa em 

                                                             

108 Os dados foram obtidos a partir do sítio Healthresearchfunders.org, que foi desenvolvido para 
abordar a atual escassez de conhecimento sobre organizações que financiam a pesquisa em saúde no 
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saúde o National Institutes of Health, a European Commission/H2020, o Medical 

Research Council, a WellcomeTrust, a Bill & Melinda Gates Foundation, o Canadian 

Institutes of Health Research, a German Research Foundation (GRF) e o National 

Health and Medical Research Council (NHMRC).  

 
 
[...] os maiores agentes de financiamento de pesquisa em nível global, 
públicos e filantrópicos, a exemplo de National Institutes of Health (NIH), 
European Comission, WellcomeTrust e Bill & Melinda Gates Foundation, 
possuem políticas de abertura de dados científicos para projetos que 
financiam e que mudam o cenário mundial, criando bases para um novo 
modo de fazer ciência. (SANTOS et al., 2017, p.8). 
 
 

Nessa pesquisa foram escolhidas para análise de suas políticas de abertura de 

dados e planos de gestão e compartilhamento de dados, três das instituições acima 

referidas: no Reino Unido a Wellcome Trust e nos Estados Unidos a Bill & Melinda 

Gates Foundation e o National Institutes of Health que adotam políticas mandatórias e 

possuem relação com o objeto desta tese, pois financiaram pesquisas sobre o Zika 

vírus. 

 

WellcomeTrust 

O farmacêutico inglês, empresário, filantropo e colecionador Sir Henry Solomon 

Wellcome faleceu em 1936 e em seu testamento estabeleceu uma instituição de 

caridade para "o avanço da pesquisa médica e científica para melhorar o bem-estar 

da humanidade". Daí nasceu a Wellcome Trust109, uma fundação política e 

financeiramente independente que apóia pesquisadores e assume grandes desafios 

de saúde, faz campanhas por uma ciência melhor e fomenta o envolvimento com 

pesquisas científicas e de saúde. 

Com ênfase nas pesquisas sobre epidemias, alguns dos trabalhos 

desenvolvidos estão relacionados ao: 

 desenvolvimento de vacinas, como por exemplo, o co-financiamento do 

desenvolvimento de uma nova vacina contra o Ebola; 

                                                                                                                                                                                                 

mundo e visa aumentar a transparência nessa área. Fornece uma lista global de organizações públicas 
e filantrópicas que financiam a pesquisa em saúde, incluindo seus gastos anuais em pesquisa em 
saúde. 
109 Disponível em: https://wellcome.ac.uk/. Acesso em: 03 jul. 2019. 
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 estudos como o Monitor Global Wellcome110, que avalia atitudes em 

relação à ciência, saúde e vacinas em todo o mundo, informando 

pesquisas e políticas; 

 projetos comportamentais, como treinamento de profissionais de saúde 

para reduzir o risco de infecção durante o trabalho na linha de frente; 

 Ciências Sociais, incluindo pesquisas sobre a ética de ensaios clínicos 

envolvendo mulheres grávidas, que foram de importância urgente 

durante a epidemia de Zika vírus no Brasil; 

 desenvolvimento de líderes de pesquisa nas regiões mais afetadas por 

doenças infecciosas; 

 incentivo de governos e empresas globais para participarem na 

construção de um futuro mais seguro para a saúde global e 

 engajamento público, incluindo Contagious Cities111, um projeto cultural 

internacional que apóia conversas locais sobre preparação para 

epidemias. 

A Wellcome financia diretamente milhares de cientistas e pesquisadores em 

todo o mundo em todas as etapas, desde a descoberta até o impacto. Oferece 

subsídios em toda a ciência biomédica, saúde da população, inovação médica, 

humanidades e ciências sociais e engajamento público. Para os pesquisadores que 

submetem seus projetos ao financiamento, a Welcome Trust solicita a apresentação 

de plano de gestão dos resultados das pesquisas que financia, incluindo, sempre que 

possível, a divulgação e compartilhamento dos dados de pesquisa. 

A Wellcome foi a primeira agência de fomento a introduzir uma política de 

acesso aberto obrigatória às publicações científicas (artigos, capítulos de livros, 

monografias etc.) e com relação ao compartilhamento de resultados de pesquisa 

afirma que existem muitos desafios, como por exemplo, a melhor maneira de usar 

dados confidenciais de pacientes em pesquisas ou como compartilhar dados quando 

sob a pressão de uma emergência de saúde pública, como o Ebola ou a Zika. 

(WELLCOME, online). 

                                                             

110 O Wellcome Global Monitor é o maior estudo do mundo sobre como as pessoas em todo o mundo 
pensam e sentem sobre a ciência e os principais desafios de saúde. Ele pesquisa mais de 140.000 
pessoas de mais de 140 países. Disponível em: https://wellcome.ac.uk/what-we-do/our-work/wellcome-
global-monitor. Acesso em: 02 jul. 2019. 
111 Disponível em: https://wellcome.ac.uk/what-we-do/our-work/contagious-cities. Acesso em: 02 jul. 
2019. 
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Com relação à gestão e compartilhamento dos resultados, a fundação possui a 

Data, software and materials management and sharing policy112 e também outro 

documento com diretrizes que orientam o pesquisador para a elaboração do Plano de 

Gestão de Resultados (How to complete an outputs management plan113). Possui, 

ainda, uma política específica para compartilhamento de dados de ensaios clínicos: 

Clinical trials policy114. 

A política de compartilhamento e gestão de dados, softwares e materiais define 

em seus itens o que a instituição espera dos pesquisadores: 

1. Pesquisadores maximizem a disponibilidade de dados de pesquisa, 

softwares e materiais com o mínimo de restrições possíveis. 

2. Qualquer um que esteja solicitando o financiamento da Wellcome deve 

considerar sua abordagem para gerenciar e compartilhar os resultados previstos no 

estágio de proposta de pesquisa. Nos casos em que esses resultados são 

significativos - gerando dados, softwares ou materiais que manterão um valor claro 

como um recurso para outros na academia ou na indústria - os candidatos precisarão 

incluir um plano de gestão de dados explicando sua abordagem planejada.  

3. A abordagem dos pesquisadores com relação à gestão dos resultados deve 

ser dinâmica. Os planos devem refletir as melhores práticas estabelecidas no 

respectivo campo de pesquisa. Em particular, os pesquisadores devem certificar-se 

de que seus resultados compartilhados sejam: descobertos; estejam armazenados 

em repositórios de comunidades reconhecidas para dados e outras saídas onde elas 

existem; usar identificadores persistentes para essas saídas sempre que possível e 

os outorgantes devem rever seu plano de gestão de produtos durante todo o ciclo de 

vida da pesquisa. 

4. A Wellcome espera que todos os usuários de dados de pesquisa, softwares 

e materiais citem a fonte e cumpram os termos e condições sob os quais foram 

acessados. 

                                                             

112 Disponível em: https://wellcome.ac.uk/funding/guidance/data-software-materials-management-and-
sharing-policy. Acesso em: 03 jul. 2019. 
113 Disponível em: https://wellcome.ac.uk/funding/guidance/how-complete-outputs-management-plan. 
Acesso em: 03 jul. 2019. 
114 Disponível em: https://wellcome.ac.uk/funding/guidance/clinical-trials-policy. Acesso em: 03 jul. 
2019. 
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5. A Wellcome reconhece e valoriza uma série de resultados de pesquisa - 

incluindo invenções, conjuntos de dados, softwares e materiais, bem como 

publicações - na avaliação do histórico de pesquisadores. 

6. A Wellcome também considerará se os pesquisadores fizeram a gestão e o 

compartilhamento dos resultados de suas pesquisas de acordo com os requisitos, 

sendo esta uma parte crítica do processo de relatório de fim de subsídios. 

Com relação às diretrizes sobre a gestão e o compartilhamento de dados, 

softwares e materiais, a Wellcome considera como resultados (produtos das 

pesquisas): 

 conjuntos de dados gerados pela pesquisa; 

 software original criado no curso da pesquisa; 

 novos materiais criados - como anticorpos, linhas celulares e reagentes; 

 propriedade intelectual (PI), como patentes, direitos autorais, direitos de 

design e know-how confidencial. 

Deve-se definir um Plano de Gestão de Resultados quando a pesquisa 

proposta, provavelmente, criará resultados de pesquisa significativos e valiosos para 

outros pesquisadores e usuários, por exemplo, estudos que produzem dados 

genômicos completos da sequência do genoma/exoma, genótipo do genoma inteiro 

ou outros conjuntos de dados omônicos gerados em escala; estudos genômicos 

funcionais genômicos ou de larga escala em um organismo específico; estudos 

longitudinais de coortes de pacientes e população; testes clínicos; estudos de 

neuroimagem em larga escala; desenvolvimento de visualizadores e ferramentas de 

anotação que permitem a visualização e análise de DNA, células e outros 

componentes biológicos; modelos computacionais e simulações de sistemas 

neurológicos, fisiológicos ou outros sistemas biológicos. 

Com relação às orientações sobre a construção do Plano, deve ser: 

 claro e conciso. Não repetir detalhes metodológicos incluídos em outras 

partes do pedido de subsídio; 

 proporcional à escala dos resultados gerados e seu provável nível de 

valor para pesquisadores e outros usuários; 

 concentrar-se especificamente em como os produtos serão identificados, 

gerenciados e usados para promover os benefícios potenciais à saúde; 

 estruturado para abordar os principais problemas existentes. 
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No Anexo 6 é possível consultar os itens que o Plano de Gestão de Resultados 

deverá contemplar. 

 

Bill & Melinda Gates Foundation 

A Fundação Bill & Melinda Gates é uma instituição filantrópica criada em 2000 

por Bill Gates, fundador e ex-presidente da Microsoft, e a sua mulher, Melinda Gates 

e de acordo com Santos et al. (2017, p.46)  

 
 
[...] é uma das principais instituições voltadas para o financiamento da 
pesquisa científica mundial, principalmente com foco na melhoria das 
condições de vida, onde insere-se fortemente o campo da saúde, e a luta 
contra a pobreza. (SANTOS et al., 2017, p.46). 
 
 

Trabalha em parceria ao redor do mundo para lidar com problemas críticos 

globais nas seguintes áreas do seu programa: redução das iniqüidades em saúde; 

melhoraria da oferta de produtos e serviços de saúde de alto impacto para as 

comunidades mais pobres do mundo; auxílio aos países na ampliação do acesso à 

cobertura de saúde; criação e dimensionamento de inovações para estimular o 

crescimento econômico inclusivo e sustentável; melhoria da educação secundária e 

pós-secundária dos EUA e apoio a crianças e famílias vulneráveis no estado de 

Washington; construção de relações estratégicas e promoção de políticas que ajudem 

no avanço de seu trabalho. 

Sua Divisão de Saúde Global visa aproveitar os avanços da ciência e da 

tecnologia para salvar vidas em países em desenvolvimento. Trabalha com parceiros 

para fornecer ferramentas, incluindo vacinas, medicamentos e diagnósticos, além da 

descoberta de novas soluções pioneiras. Investe em vacinas para prevenir doenças 

infecciosas e apóia o desenvolvimento de soluções integradas de saúde para 

planejamento familiar, nutrição e saúde materno-infantil115. 

A Fundação adota uma política de Acesso Aberto: Open Access Policy116 que 

permite o acesso irrestrito e a reutilização das pesquisas publicadas, no todo ou em 

parte, incluindo quaisquer conjuntos de dados. Compromete-se com o 

compartilhamento de informações e a transparência. 

                                                             

115 Disponível em: https://www.gatesfoundation.org/What-We-Do. Acesso em: 02 jul. 2019. 
116 Disponível em: https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/General-Information/Open-Access-
Policy. Acesso em: 03 jul. 2019. 
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Os novos contratos, estabelecidos a partir de 01/01/2015, passaram a ter que 

atender as exigências da política e ao longo dos dois anos seguintes os editores 

podiam aplicar um período de embargo de até 12 meses sobre a acessibilidade da 

publicação e seus conjuntos de dados subjacentes. A partir de 01/01/2017 esse 

período de embargo passou a não ser mais permitido. 

A Política de Acesso Aberto decreta que: 

1) As publicações são detectáveis e acessíveis online. As publicações serão 

depositadas em um repositório especificado com marcação apropriada de metadados. 

2) A publicação estará em termos de “acesso aberto”. Todas as publicações 

devem ser publicadas sob a licença genérica Creative Commons Attribution 4.0 (CC 

BY 4.0) ou uma licença equivalente. Isso permitirá que todos os usuários da 

publicação copiem e redistribuam o material em qualquer meio ou formato e 

transformem e desenvolvam o material, inclusive para qualquer finalidade (incluindo 

comercial) sem a necessidade de mais permissões ou taxas. 

3) A Fundação pagará as taxas necessárias. Pagará taxas razoáveis exigidas 

por um editor para efetuar a publicação nesses termos. 

4) As publicações serão acessíveis e abertas imediatamente. Todas as 

publicações devem estar disponíveis imediatamente após a sua publicação, sem 

qualquer período de embargo. 

5) Dados subjacentes aos resultados de pesquisa publicados serão acessíveis 

e abertos imediatamente. 

Segundo Santos et al. (2017, p.78), a Fundação  

 
 
[...] possui uma grande preocupação com o acesso abertos aos resultados da 
pesquisa por ela financiada, que se expressa na sua política de acesso 
aberto. Anunciou-se recentemente a Gates Open Research, uma plataforma 
de publicação acadêmica que disponibiliza a pesquisa financiada pela 
Fundação Bill & Melinda Gates em um formato que apóia a integridade, 
reprodutibilidade e transparência da pesquisa, tendo como base o acesso 
aberto, a imediata publicação, seguida de uma revisão de pares aberta e 
combinada com uma política de dados abertos. Esta plataforma foi lançada 
em novembro de 2017 e segue o mesmo modelo de publicação que foi 
estabelecido para F1000Research nos últimos 4 anos e adotado por uma 
plataforma de financiamento similar, a Wellcome Open Research. (SANTOS 
et al., 2017, p.78). 
 
 

A Política de Acesso Aberto da Fundação Bill & Melinda Gates exige que os 

dados subjacentes aos resultados de pesquisa publicados sejam acessíveis e abertos 

imediatamente. As atividades em torno do planejamento de dados: pré-publicação, 
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coleta, análise, armazenamento, autoria, consentimento informado, interoperabilidade 

e uso de padrões disciplinares são abordadas no nível de subsídio e contrato 

individual pelo bolsista e pelo diretor de programa durante o estágio de proposta. As 

diretrizes que constam na Política são apresentadas no Anexo 7. 

Com relação ao Plano de Acesso aos Dados da Fundação Bill & Melinda 

Gates, pode-se afirmar que apresenta informações genéricas que podem ser 

aplicadas a qualquer tipo de pesquisa, ou seja, não atende a especificidade de 

nenhuma área de conhecimento: 

 descrição da natureza e escopo dos dados que serão gerados no 

projeto; 

 descrição de como o pesquisador armazena, gerencia e disponibiliza os 

dados e metadados do projeto; 

 descrição sobre quem terá acesso aos dados do projeto e sob quais 

condições (se houver); 

 informar o seu tempo previsto para disponibilizar dados e metadados do 

projeto; 

 explicar se algum dos dados do projeto não será disponibilizado 

publicamente e por que (por exemplo, propriedade ou acesso a dados 

preexistentes; direitos de licença para dados de projeto; preocupações 

com privacidade pessoal; vantagens competitivas; soberania de dados); 

 descrever os benefícios esperados e os usos que podem ser obtidos 

disponibilizando os dados do projeto; 

 descrever as possíveis desvantagens de disponibilizar os dados do 

projeto; 

 descrever os custos totais previstos para tornar os dados amplamente 

disponíveis (se houver). 

A Fundação também elaborou um documento Data Access Requirements, 

Guiding Principles and Definitions117 que apresenta as expectativas mínimas para 

acesso aos conjuntos de dados financiados pela instituição. Este documento informa 

que os metadados são informações armazenadas eletronicamente com ou como 

                                                             

117 Disponível em: 
https://docs.gatesfoundation.org/documents/Data%20Access%20Requirements%20Guiding%20Principl
es%20and%20Definitions.docx. Acesso em: 03 jul. 2019. 
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parte do conjunto de dados e devem ser fornecidas junto com os dados sempre que 

forem baixados, acessados ou compartilhados. Podem incluir os seguintes itens: ano 

de produção de dados; conteúdo; dicionário de dados; perfil/problemas de qualidade 

de dados conhecidos; integralidade dos dados; outras características importantes dos 

dados e conjunto de dados; metodologia usada para coletar/compilar/criar dados. 

Diferente da Wellcome Trust que em seu plano de gestão são tratados outros 

elementos (materiais e softwares) além dos dados de pesquisa, na Fundação Bill & 

Melinda Gates as saídas de pesquisa são distintas dos conjuntos de dados. 

 

National Institutes of Health 

O National Institutes of Health vinculado ao Department of Health and Human 

Services dos Estados Unidos é uma agência de pesquisa médica que investe quase 

39,2 bilhões de dólares118 anualmente em pesquisa médica para o povo americano. 

Considerado um dos maiores centros de pesquisa biomédica do mundo apresenta 

enquanto missão: 

 
 
[...] buscar conhecimentos fundamentais sobre a natureza e o comportamento 
dos sistemas vivos e a aplicação desses conhecimentos para melhorar a 
saúde, prolongar a vida,combater as doenças e reduzir as incapacidades. 
(NIH, online, tradução nossa)119. 
 
 

E, seus objetivos são: 

 fomentar descobertas criativas fundamentais, estratégias inovadoras de 

pesquisa e suas aplicações como base para, finalmente, proteger e 

melhorar a saúde; 

 desenvolver, manter e renovar recursos científicos físicos e humanos 

que assegurem a capacidade da Nação para prevenir doenças; 

 ampliar a base de conhecimento em ciências médicas e afins, com o 

objetivo de melhorar o bem-estar econômico da Nação e assegurar um 

retorno elevado e contínuo ao investimento público em pesquisa; e 

                                                             

118 Mais de 80% do financiamento do NIH é concedido através de quase 50.000 bolsas competitivas 
para mais de 300.000 pesquisadores em mais de 2.500 universidades, escolas médicas e outras 
instituições de pesquisa em todos os estados e em todo o mundo. E, cerca de 10% do orçamento do 
NIH apóia projetos conduzidos por quase 6.000 cientistas em seus próprios laboratórios, a maioria dos 
quais no campus do NIH em Bethesda, Maryland. 
119 Disponível em: https://www.nih.gov/about-nih/what-we-do/mission-goals. Acesso em: 02 jul. 2019. 
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 para dar o exemplo e promover o mais alto nível de integridade 

científica, responsabilidade pública e responsabilidade social na 

condução da ciência. (NIH, online, tradução nossa). 

Para o alcance desses objetivos o NIH realiza e fomenta pesquisas nas 

causas, diagnóstico, prevenção e cura de doenças humanas; nos processos de 

crescimento e desenvolvimento humano; nos efeitos biológicos dos contaminantes 

ambientais; na compreensão de distúrbios mentais, viciantes e físicos; e na direção 

de programas de coleta, disseminação e intercâmbio de informações em medicina e 

saúde, incluindo o desenvolvimento e suporte de bibliotecas médicas e o treinamento 

de bibliotecários médicos e outros especialistas em informação em saúde. 

Sobre a estrutura organizacional do NIH, é composto por 27 institutos e centros 

de referência120, cada um com uma agenda de pesquisa específica, muitas vezes 

focando em determinadas doenças ou sistemas corporais e possui um escritório 

central, o Office of the Director (Gabinete do Diretor) que desempenha um papel ativo 

na formação das atividades e perspectivas da agência. 

O Gabinete do Diretor possui papel fundamental, pois é responsável por definir 

políticas para o NIH e por planejar, gerenciar e coordenar os programas e atividades 

de todos os componentes do NIH. Dentre os escritórios vinculados ao Gabinte do 

Diretor, nesta pesquisa destacam-se o NIH Office of Science Policy que é o Escritório 

de Política Científica e o Office of Extramural Research, ou seja, Escritório de 

Pesquisa Extramuros. 

O NIH Office of Science Policy possui a Scientific Data Sharing and 

Management Policy Division (Divisão de Política e Gestão de Compartilhamento de 

Dados Científicos) que desenvolve políticas de pesquisa biomédica que tratam da 

gestão e do compartilhamento dos dados produzidos. 

Já o Office of Extramural Research, possui diversas normas de conformidade 

para recebimento de financiamentos para pesquisas, sendo uma delas relacionada às 

políticas de compartilhamento de dados de pesquisa  

Com relação às pesquisas que participa e financia, o NIH muitas vezes prioriza 

pesquisas na saúde relacionadas à determinadas doenças ou sistemas corporais 

                                                             

120 Disponível em: https://www.nih.gov/institutes-nih/list-nih-institutes-centers-offices. Acesso em: 02 jul. 
2017. 
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tanto nos Estados Unidos como com outros países. Por exemplo, com o Brasil nos 

projetos: 

 Parallel Funding Initiative for Collaborative Research Between 

Investigators in the USA and in the State of São Paulo, Brazil (NOT-TW-

16-001) que envolve a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo e diversos institutos do NIH; 

 Zika in Infants and Pregnancy-ZIP que envolve a Fundação Oswaldo 

Cruz e NIH. (JORGE; ALBAGLI, 2018). 

O NIH trata de diversas temáticas de pesquisa no campo da saúde e foi 

pioneiro na criação de políticas de compartilhamento de dados: a NIH Data Sharing 

Policy. De cunho generalista, a política foi lançada em 2003 a partir da política que já 

existia de compartilhamento de recursos de pesquisa e junto com ela também foi 

lançado o guia de implementação: NIH Data Sharing Policy and Implementation 

Guidance. 

De acordo com Jorge e Albagli (2018, p.419), essa política prevê que 

 
[...] para financiamento de pesquisas com valores superiores a U$ 500 mil 
envolvendo apoio direto, é necessário o envio de plano de compartilhamento 
de dados com sua aplicação ou de documento justificando porque o 
compartilhamento de dados não é possível. Um ponto importante é o 
reconhecimento das regras de privacidade de informações de saúde 
individualmente identificáveis. A construção dessa política contou com 
comentários e contribuições de diversas organizações científicas e de mais 
de 150 indivíduos. O NIH disponibiliza uma série de documentos que estão 
associados a essa política e que ajudam a melhor compreendê-la. (JORGE; 
ALBAGLI, 2018, p.419). 
 
 

A partir dessa política foram criadas políticas e planos de compartilhamento de 

dados específicos, atualmente em seu sítio foram encontradas 18 políticas 

específicas. 

Para o NIH o compartilhamento de dados é essencial para uma tradução rápida 

dos resultados da pesquisa em conhecimento, produtos e procedimentos para 

melhorar a saúde humana e, com isso, os pesquisadores que apresentarem um 

requerimento de pesquisa solicitando US$ 500.000 ou mais de custos diretos em 

qualquer ano deverão incluir um plano para compartilhar dados de pesquisa final para 

fins de pesquisa ou informar o compartilhamento de dados. 

Os elementos que contemplam a Política de Compartilhamento de Dados do 

NIH podem ser consultados no Anexo 8. 
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Sobre o Plano de Compartilhamento de Dados, o NIH informa que: 

 O conteúdo preciso do plano de compartilhamento de dados irá variar, 

dependendo dos dados que estão sendo coletados e de como o 

pesquisador está planejando compartilhá-los.  

 Os candidatos que planejam compartilhar dados podem descrever 

brevemente: 

o o cronograma esperado para o compartilhamento; 

o o formato do conjunto de dados final; 

o a documentação a ser fornecida; 

o se serão fornecidas ou não ferramentas analíticas; 

o se será necessário um acordo e, em caso afirmativo, uma breve 

descrição de tal acordo (incluindo os critérios para decidir quem 

pode receber os dados e se as condições serão ou não impostas 

ao seu uso); e 

o o modo de compartilhamento de dados (por exemplo, sob suas 

condições, enviando um disco ou publicando dados em seu sítio 

institucional ou pessoal ou por meio de um arquivo de dados). 

Pesquisadores que escolhem compartilhar sob suas próprias 

condições podem desejar entrar em um acordo de 

compartilhamento de dados. 

Como se observa no quadro 5, os PGD destas agências financiadoras de 

pesquisa em Saúde podem ser considerados amplos e genéricos. Apresentam 

enquanto instrução que os pesquisadores procurem seguir orientações para a 

descrição dos dados (metadados) estabelecidos em suas áreas de conhecimento. 

Mas, e no caso dos objetos de fronteira, onde os dados de pesquisa perpassam mais 

de uma área de conhecimento, como podem ser pensados procedimentos e 

metodologias para o acesso e compartilhamento destes dados? 
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Quadro 5 – Elementos dos PGD das agências financiadoras em Saúde 

 

Elementos dos PGD 
Wellcome 

Trust 

Fundação B&M 

Gates 
NIH 

Natureza e escopo dos dados  X X  

Formato do conjunto final de 

dados 
X  X 

Forma de compartilhamento dos 

dados 
X  X 

Documentação   X 

Ferramentas analíticas   X 

Metadados do projeto  X  

Armazenamento X X  

Gestão  X  

Cronograma para disponibilizar os 

dados 
X  X 

Período de embargo X X  

Condições de acesso X X X 

Restrições de acesso (dados que 

não serão disponibilizados) 
X X  

Benefícios e usos ao se 

disponibilizar os dados 
X X  

Desvantagens de disponibilizar os 

dados 
 X  

Custos para disponibilizar os 

dados 
X X  

Suporte para gestão de dados 

(recursos humanos) 
X   

Fonte: próprio autor. 

A partir dessa indagação, a presente pesquisa propõe um conjunto de 

diretrizes para identificação de metadados de dados de pesquisa de objetos de 
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fronteira (seção 7) que possa auxiliar na gestão dos dados de pesquisa e 

consequentemente na abertura e compartilhamento destes dados. Antes, porém é 

importante caracterizar os objetos de fronteira, tema que será tratado na próxima 

seção. 
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5 OBJETOS DE FRONTEIRA: ORIGEM E CARACTERÍSTICAS 

 

Esta seção discorre sobre os objetos de fronteira apresentando, a partir do 

conceito original concebido por Star e Griesemer em 1989, novos conceitos, usos e 

tipos identificados na literatura. Discorre-se, ainda, sobre as características que 

determinam um objeto de fronteira que servirão de subsídio para a análise da Zika 

enquanto objeto de fronteira. 

O conceito de objeto de fronteira (boundary object), introduzido em 1989 por 

Susan Leigh Star e James R. Griesemer, no artigo Institutional Ecology, 'Translations' 

and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of 

Vertebrate Zoology, 1907-39, publicado no periódico Social Studies of Science foi 

concebido a partir da realização do estudo de caso do Berkeley Museum of Vertebrate 

Zoology. Os autores examinaram a formação do museu a partir da concepção de 

seus participantes, identificados como atores (administradores universitários, 

cientistas, professores, pesquisadores, curadores, colecionadores amadores, 

patrocinadores privados etc.) de diferentes mundos sociais que possuíam distintos 

pontos de vista. O interesse dos autores era perceber como esses diferentes atores 

gerenciaram com sucesso a construção do museu. Queriam entender como a 

heterogeneidade e a cooperação coexistiam no museu e quais eram as 

consequências disso nas práticas informacionais. (FUJIMURA, 1992). 

Star e Griesemer investigaram o papel que as exposições de aves empalhadas 

exerciam nas diferentes comunidades, tais como: as comunidades amadoras de 

observadores de pássaros e as comunidades de profissionais zoólogos. Tratava-se 

do mesmo objeto que, embora, fosse interpretado de forma diferente por cada 

comunidade, foi identificado que era possível o estabelecimento de comunicação 

entre ambas, por meio das fronteiras existentes entre esses grupos. (LAMBE, 2007). 

Na visão de Star e Griesemer, grande parte do trabalho científico é 

heterogêneo, ou seja, éconduzido por grupos extremamente diversificados de atores 

que compartilham o mesmo objetivo e, novos conhecimentos científicos dependem da 

comunicação e requerem cooperação para criar entendimentos comuns, garantir a 

confiabilidade entre as áreas de conhecimento e reunir informações que mantenham 

sua integridade ao longo do tempo, espaço e contingências locais. (STAR; 

GRIESEMER, 1989). 
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A heterogeneidade e a cooperação fazem parte do fazer científico, produzido 

pelo que os autores denominam “mundos sociais”. Star e Griesemer (1989) não 

conceituam o termo mundos sociais. Strauss (1978, p.21, tradução nossa) define 

mundos sociais como “[...] universos de discurso (formas de comunicação, 

simbolização), mas não se limita a isso, pois também analisa pontos palpáveis como 

atividades, associações, sites, tecnologias, entre outros”.  

De acordo com Clarke e Star (2007, p.113, tradução nossa), 

 
 
Com o tempo, os mundos sociais normalmente se segmentam em vários 
mundos, se cruzam com outros mundos com os quais compartilham 
interesses e compromissos substantivos/tópicos e se fundem. Se e quando o 
número de mundos sociais se tornar grande e atravessado por conflitos, 
diferentes tipos de carreira, pontos de vista, fontes de financiamento e assim 
por diante, o todo será analisado como uma arena. Uma arena, então, é 
composta de múltiplos mundos organizados ecologicamente em torno de 
questões de interesse mútuo e compromisso com a ação. (CLARKE; STAR, 
2007, p.113, tradução nossa). 
 
 

Nessa pesquisa, baseando-se no artigo de Star (2010): This is not a boundary 

object: reflections on the origin of a concept, entende-se que os mundos sociais são 

as comunidades científicas e de prática. Na literatura identificam-se algumas 

definições, tais como a de Arias e Fischer (2000, p.2, tradução nossa) que descrevem 

que as comunidades científicas e de prática “[...] são formadas por profissionais que 

trabalham como uma comunidade em uma determinada área, fazendo o mesmo 

trabalho [...]” ou a definição apresentada por Braatz (2015, p.56), que caracteriza as 

CoPS, afirmando que “[...] trata-se dos diferentes papéis sociais das pessoas nas 

organizações, como gestores, especialistas, amadores, cientistas, patrões, entre 

outros”. Para Huvila et al. (2016, p.2, tradução nossa), as CoPS “podem consistir de 

grupos informais ou comunidades que participam de organizações” e “[...] facilitam a 

cooperação e negociam significado, ajudando a articular conexões e desconexões 

entre comunidades, culturas e infra-estruturas de informação”. (HUVILA et al., 2016, 

p.2, tradução nossa). 

Evidencia-se que é fundamental o papel dos diferentes mundos sociais que 

trabalham em colaboração no desenvolvimento das pesquisas científicas. Esses 

mundos se unem e interagem para compartilharem as diferentes atividades de suas 

áreas, podendo, assim, surgir diferentes pontos de vista, que devem ser apreciados e 

interpretados. Para que ocorra a interpretação, Star e Griesemer apresentam a 
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abordagem ecológica de ação coletiva e inovação, baseada na teoria ator-rede (TAR), 

proposta por Michel Callon121, Bruno Latour122 e John Law123.  

A abordagem ecológica aponta a necessidade de análise de mais de um ponto 

de vista, de diferentes mundos, para que haja coerência nas interpretações. Star e 

Griesermer usam essa abordagem entendendo a ciência como uma ação coletiva 

onde todos os atores e mundos estão envolvidos,evitando-se assim a preeminência 

de qualquer ator. Essa abordagem foca no esforço múltiplo de interpretação em que o 

conhecimento científico é construído por estar em várias posições, de forma a 

apresentar múltiplas perspectivas. (FUJIMURA, 1992). 

Observa-se, ao longo das falas de Star e Griesemer (1989), que a ciência é 

uma ação coletiva onde se deve fazer um esforço de traduções múltiplas devido aos 

diferentes pontos de vista existentes e os resultados desse esforço, de acordo com 

Fujimura (1996), são construídos por meio do processo de negociação, articulação, 

tradução, triangulação, debate e às vezes até coerção. 

O ponto de vista ecológico é anti-reducionista, onde a unidade de análise é o 

todo, não somente o ponto de vista de “A” ou “B”. Star e Griesemer (1989) discorrem 

que é comum que os objetos da investigação científica habitem mais de um mundo 

social e para que possa haver a convergência entre os diferentes mundos sociais, os 

autores apontam como solução, o uso de objetos de fronteira juntamente com 

métodos de padronização. Para Star e Griesemer (1989), os objetos de fronteira 

servem para indicar que é possível compartilhar espaços diferentes, tornando-se a 

fronteira entre diferentes grupos. 

 
 
A contribuição de Star e Griesemer para o problema de como 
membros de diferentes mundos sociais interagem é um novo conceito, 
objetos de fronteira. Eles argumentam que os objetos de fronteira 
facilitam as múltiplas transações necessárias para elaborar acordos 
entre múltiplos mundos sociais. (FUJIMURA, 1996, p.172, tradução 
nossa). 
 
 

                                                             

121 CALLON, M. Struggles and negotiations to define what is problematic and what is not: the sociology 
of translation. In: KNORR-CETINA, K.; KROHN, R.; WHITLEY, R. (Ed.). The social process of 
scientific investigation. Dordrecht [Holanda]: Ridel, 1980. p.197-220. 
122 LATOUR, B. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. São Paulo: 
Ed. Unesp, 1997. 
123 LAW, J. A sociology of monsters: essays on power, technology and domination. London: 
Routledge, 1991. 
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O conceito de objeto de fronteira, trabalhado inicialmente no campo da 

sociologia, é definido por Star e Griesemer (1989) como algo concreto ou abstrato, 

maleável/plástico, mas considerado processo chave no desenvolvimento e 

manutenção coerente entre a intersecção de mundos sociais. 

 
 
Objeto de fronteira é um conceito analítico dos objetos científicos que habitam 
vários mundos sociais que se cruzam e que satisfazem as exigências 
informacionais de cada um deles. Objetos de fronteira são objetos que 
sãomaleáveis/plásticos o suficiente para se adaptarem às necessidades 
locais e restrições das várias partes que os utilizam e ainda robustos o 
suficiente para manter uma identidade comum entre os territórios. Podem ser 
abstratos ou concretos. Eles têm diferentes significados em diferentes 
mundos sociais, mas sua estrutura é comum o suficiente para que mais de 
um mundo os reconheça. (STAR; GRIESEMER, 1989, p. 393, tradução 
nossa). 
 
 

Fox (2011), considera os objetos de fronteira como entidades que permitem 

que uma idéia, teoria ou prática se traduza em fronteiras culturalmente definidas, tais 

como, as comunidades científicas e de prática ou de conhecimento. Já para Huvilla et 

al. (2011), são artefatos que podem ser abstratos ou físicos, que estão nas áreas de 

interseção entre organizações ou grupos de pessoas. Lambe (2007), afirma que os 

objetos de fronteira permitem a comunicação através de fronteiras. E, para Browker e 

Star (1999), eles satisfazem as exigências informacionais de cada comunidade 

científica e de prática em que habitam. 

Campos (2018), apresenta uma definição detalhada que descreve, com mais 

clareza, o que são os objetos de fronteira: 

 
 
Objetos de fronteira podem ser definidos como entidades, com diferentes 
significados para pessoas de diferentes comunidades, mas que, em seu uso, 
fornecem uma linguagem comum para que essas pessoas possam interagir 
umas com as outras, trocando conhecimento que envolve um objetivo 
comum, levando em conta diferentes perspectivas que possam existir nessas 
comunidades. (CAMPOS, 2018, p.478). 
 

 

Essas definições evidenciam a existência de diferentes comunidades que 

trabalham em conjunto e esse é um aspecto bastante relevante para essa pesquisa, 

como será visto na subseção 6.4, onde são apresentadas diferentes comunidades 

científicas e de prática que trabalham com o tema Zika. 

A literatura demonstra que, ao longo dos anos, foram surgindo novas propostas 

sobre os objetos de fronteira, baseadas na concepção original, proposta por Star e 
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Griesemer. Star, em 2010, apresentou o trabalho This is not a Boundary Object: 

reflections on the origin of a concept, onde retoma o artigo original e afirma que deve-

se considerar os aspectos que envolvem um objeto de fronteira, propostos por Star e 

Griesemer, em 1989. Porém, como apontado por Trompette e Vinck (2009, p.b, 

tradução nossa), “ao longo da existência social do conceito, sua aplicação tem, pelo 

menos em parte, se tornado autônoma em relação à conceituação original”.  

Observam-se adaptações de seu uso conforme as necessidades apresentadas, 

ou seja, o conceito objeto de fronteira fornece flexibilidade interpretativa, 

possibilitando o surgimento de novas propostas, sendo aplicado em diversas 

comunidades de pesquisa, como, na Gestão, na Economia, na Arquivística, na 

Educação, na Documentação, na Biblioteconomia, na Ciência Social, na Medicina, na 

Teoria da Organização e na Ciência da Informação e, mais intensamente, nos 

sistemas de informação e pesquisa cooperativa assistida por computador. E, funciona 

como um suporte para traduções heterogêneas, um mecanismo de integração do 

conhecimento, uma mediação no processo de coordenação de especialistas e não-

especialistas etc. (HUVILLA, 2011; KESHET, BEM-AYRE, SCHIFF, 2012; 

TOMPETTE E VINCK, 2009). 

Para Brand e Jax (2007) e Moore (2017), a maleabilidade ou a plasticidade dos 

objetos de fronteira é fundamental, pois eles mantêm uma estrutura reconhecível 

entre as comunidades, apesar de serem compreendidos de formas diferentes, em 

distintas situações e contextos e, ainda, outro ponto importante, é que a sua estrutura 

está sempre aberta a mudanças. Os objetos de fronteira, 

 
 
[...] são capazes de coordenar diferentes grupos sem um consenso sobre 
seus objetivos e interesses. Se ambos estão abertos à interpretação e são 
valiosos para várias disciplinas científicas ou grupos sociais, os objetos de 
fronteira podem ser altamente úteis como uma ferramenta de comunicação a 
fim de unir disciplinas científicas e a lacuna entre ciência e política. [...] De 
fato, é essa imprecisão e maleabilidade, ou seja, a variedade potencial de 
interpretações ou aplicações do termo que torna os objetos de fronteira 
politicamente bem-sucedidos. (BRAND; JAX, 2007, p.9, tradução nossa). 
 
 

O termo fronteira, segundo Star (2010, p.603, tradução nossa), serve para 

definir um espaço compartilhado, onde mistura-se o sentido do aqui e ali e que “[...] 

formam as fronteiras entre os grupos por meio da flexibilidade e da estrutura 

compartilhada - eles são o material da ação”. Dessa forma, caracteriza-se que os 
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objetos de fronteira existem nos espaços limítrofes entre diferentes fronteiras, ou seja, 

os objetos de fronteira só existem quando utilizados por diferentes comunidades. 

A finalidade dos objetos de fronteira está relacionada a transmitir significados 

entre diferentes grupos, permitindo, assim, que a barreira da comunicação seja 

rompida, estabilizando certas relações entre os participantes e desta forma, 

potencializando o crescimento do conhecimento. Os objetos de fronteira segundo 

Harvey e Chrisman (1998, p. 1687, tradução nossa)  

 
 
[...] estabelecem uma compreensão compartilhada, que não apenas permite a 
concordância (parcial) entre fronteiras ontológicas e epistemológicas, mas 
também levam à criação de ‘coisas’ com maior validade para uma porção 
muito maior da sociedade. (HARVEY; CHRISMAN, 1988, p.1687, tradução 
nossa). 
 
 

Lambe (2007), cita alguns exemplos de objetos de fronteira, tais como, o 

catálogo de medicamentos da empresa farmacêutica “[...] que liga administradores 

hospitalares, médicos, seguradoras, farmacêuticos, agências reguladoras e 

pesquisadores” (LAMBE, 2007, p. 128, tradução nossa); a conformação de uma 

equipe médica em uma sala de cirurgias, que no âmbito profissional e social atuam 

em diferentes áreas de conhecimento e possuem diferentes especializações, mas 

enquanto área de interseção (sala de cirurgias) possui “[...] inúmeros objetos de 

fronteira que permitem a articulação de seus conhecimentos e trabalho, como uma 

equipe coesa e eficaz durante toda a realização da tarefa [...]” (LAMBE, 2007, p. 129, 

tradução nossa). Outro exemplo, apontado por Bowker e Star e cidado por Lambe, é 

sobre o papel da Classificação Internacional de Doenças (CID) em múltiplas áreas de 

conhecimento interdependentes: as categorias guiam a classificação da causa da 

morte nos atestados de óbito ao redor do mundo; estruturam as estatísticas oficiais de 

mortalidade que são utilizadas para planejar recursos orçamentários no campo da 

Saúde; servem para que as seguradoras estruturem suas políticas e, ainda, para 

orientar o desenvolvimento das pesquisas das empresas farmacêuticas. (LAMBE, 

2007). 

Os objetos de fronteira formam cruzamentos e traduções cruciais entre 

diferentes mundos sociais, servindo como uma estrutura para realização de trabalhos 

distribuídos que envolvam diversos aspectos, métodos e atores. Um efetivo objeto de 

fronteira pode, até conseguir, trazer harmonia a um dissenso ou a paz numa situação 

conflituosa. (FOX, 2011). 
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A partir da proposta de Star e Griesemer sobre os tipos de objetos de fronteira 

(quadro 6), ao longo dos anos, houve uma ampliação, sugeridos por diferentes áreas 

de conhecimento.  

 

Quadro 6 –Objetos de fronteira propostos por Star e Griesemer. 
 

Tipo  Descrição 

Repositórios  bancos de dados, bibliotecas ou museus 

Tipos ideais ou diagramas de 
objetos platônicos, atlas ou 
conceitos abstratos 

 por exemplo, o conceito de “espécie” 
usado tanto pelos criadores de um museu 
zoológico quanto por outras partes 
interessadas envolvidas em sua 
construção 

Fronteiras coincidentes  objetos comuns com os mesmos limites, 
mas com conteúdos internos diferentes, 
como mapas de uma área geográfica que 
cobrem o mesmo terreno, mas são 
delineados de acordo com diferentes 
interesses de conhecimento, como, por 
exemplo, as zonas de vida identificadas 
pelos biólogos contrastando com as trilhas 
e locais de coleta identificados por museus 
conservacionistas 

Formulários padronizados criados 
como métodos de comunicação 
comum distribuídos entre grupos de 
trabalho 

 por exemplo, os formulários preenchidos 
durante o trabalho de campo ou os 
formatos de catalogação usados para 
cooperação e rede entre bibliotecas onde 
os campos de conteúdo podem ou não 
fazer parte do banco de dados de cada 
repositório 

Fonte: STAR; GRIESEMER, 1989, p.410-411, tradução nossa. 

 

Na Sociologia, um objeto de fronteira é a informação, por exemplo, mapas, 

espécimes, cadernos de campo que são utilizados de diferentes maneiras por 

diferentes comunidades. Em outras áreas de conhecimento, consideram-se como 

tipos de objetos de fronteira: abstrações, metáforas, atividades, padrões arquivísticos, 

conceitos, documentos, afiliações de grupos, serviços de informação, medicina, 

representações visuais, métodos, ontologias, políticas, repositórios e bibliotecas 

digitais, normas técnicas, representações visuais, entre outros. (FUJIMURA, 1992). 

 
 
Desde a introdução do conceito de objeto de fronteira, a pesquisa 
amadureceu em várias direções diferentes, indicando diferentes tipos de 
objetos de fronteira, como diagramas, desenhos e blueprints, cronogramas de 
trabalho e cronogramas como Gantt e PERT na gerência de projetos e 
documentos digitais. Além disso, vários estudos analisaram o papel dos 
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objetos de fronteira em domínios como tradução, desenvolvimento de novos 
produtos, desenvolvimento de softwares e sistemas de memória 
organizacional. (AKOUMIANAKIS et al., 2010, p. 231, tradução nossa). 
 
 

Nesta pesquisa, como será apresentado na próxima seção, busca-se 

caracterizar a Zika enquanto objeto de fronteira, baseando-se no trabalho de Fujimura 

(1992), que apresenta a pesquisa sobre o câncer como um objeto de fronteira. Na 

pesquisa de Fujimura, o câncer enquanto objeto de fronteira, facilita as múltiplas 

traduções e torna possível as colaborações científicas entre os diferentes mundos 

sociais envolvidos na pesquisa, por exemplo, entre os médicos e os biólogos que 

podem se referir ao mesmo tempo sobre o câncer de um paciente, porém, também, 

podem simultaneamente entender o câncer de maneiras completamente diferentes. 

(HARVEY E CHRISMAN, 1998; TROMPETTE E VINCK, 2009). 

A seguir são apresentadas algumas características dos objetos de fronteira que 

serão confrontadas na próxima seção, a fim de caracterizar a Zika enquanto objeto de 

fronteira. 

Para Campos (2018, p.478), as características dos objetos de fronteira 

fornecem “[...] subsídios para a compreensão de sua natureza intrínseca e também 

extrínseca [...] uma vez que não podem ser pensados de forma independente de seu 

contexto”. A autora identifica na literatura as seguintes características específicas: 

modularidade, padronização, acomodação e granularidade. Acrescentam-se, ainda, a 

flexibilidade interpretativa, a estrutura material e organizacional, o espaço 

compartilhado e a temporalidade. 

 Modularidade: “possui partes que atendem a vários interesses ou 

necessidades”. (CAMPOS, 2018, p.478). 

 Padronização: “no sentido de ser explicitado e uniforme”. (CAMPOS, 

2018, p.478). “[...] um objeto de fronteira é dito convencionado quando é 

um padrão básico a ser seguido; ou é dito customizado quando é 

adaptado para uso por um público ou comunidade específica”. 

(CAMPOS, 2018, p.478). 

 Acomodação: “permite acolher necessidades específicas, ou diferentes 

perspectivas dos atores envolvidos”. (CAMPOS, 2018, p.478). 

 Granularidade: “grau de detalhamento de um objeto”. (CAMPOS, 2018, 

p.478). 
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 Flexibilidade Interpretativa: possibilidade de se interpretar um objeto de 

fronteira de diferentes formas, conforme quem o observa e o seu uso. 

Por exemplo, um mapa para um grupo pode apontar o caminho para um 

acampamento, um lugar para recreação. Para outro grupo, este mesmo 

mapa pode seguir uma série de sítios geológicos de importância, ou 

habitats de animais, para os cientistas. Esses mapas podem se 

assemelhar, se sobrepor e até parecer indistinguíveis aos olhos de um 

estranho. Sua diferença depende do uso e interpretação do objeto. 

(STAR, 2010). 

 Estrutura Material/Organizacional: “são essencialmente estruturas que 

surgem devido à necessidade de comunicação, requisitos de trabalho ou 

um conjunto de arranjos de trabalho que podem ser materiais ou de 

processos, para que possam ser utilizados por grupos locais que 

mantém certa identidade com o objeto”. (ASSEF NETO, 2019, p.49). 

 Espaço Compartilhado: uso de espaços compartilhados, uso de um 

espaço comum onde os diferentes atores atuam e trocam/compartilham 

informações. (ASSEF NETO, 2019). 

 Temporalidade: um objeto de fronteira pode estar condicionado no 

tempo de acordo com a demanda que o gerou. 

Esta seção serviu para embasar o desenvolvimento da próxima, onde busca-se 

caracterizar a Zika enquanto objeto de fronteira. 
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6 OS ASPECTOS QUE CONTEXTUALIZAM A ZIKA ENQUANTO OBJETO DE 

FRONTEIRA 

 

Esta seção discorre sobre o objeto de análise da pesquisa que é a Zika e 

apresenta subsídios para caracterizá-la enquanto objeto de fronteira. A subseção 6.1 

apresenta a Zika em uma perspectiva histórica, descrevendo o Zika vírus, sua origem, 

sintomas e propagação e apresenta maior ênfase na descrição da relação entre o 

Zika vírus e a microcefalia. A subseção 6.2 discorre sobre as práticas de abertura e 

compartilhamento de dados de pesquisa defendidas pela Ciência Aberta e aplicadas 

nas pesquisas em Zika. Na subseção 6.3 são identificadas as áreas de conhecimento 

que trabalham com a Zika e realiza-se uma análise sobre os domínios conceituais da 

Zika nestas diferentes áreas, a partir das categorias estabelecidas no vocabulário 

controlado da área da Saúde denominado DeCS. A subseção 6.4 seleciona 

comunidades científicas e de prática da Fiocruz que pesquisam a Zika e identifica os 

métodos, técnicas e procedimentos utilizados na produção das pesquisas sobre a 

Zika nas Ciências da Saúde e os classificam nas categorias definidas no DeCS, 

anteriormente identificadas. Por fim, a subseção 6.5 consolida os elementos 

identificados na Zika, que a caracterizam como um objeto de fronteira. Primeiramente, 

correlaciona as características apontadas por Star e Griesemer na seção 5 e depois 

descreve todo o processo realizado ao longo da pesquisa, demonstrando, a partir das 

características identificadas na Zika, que pode ser considerada um objeto de fronteira 

apontando assim a necessidade do uso de metadados específicos para descrição dos 

dados produzidos nas pesquisas sobre Zika e servindo de alicerce para a proposição 

das diretrizes que serão apresentadas na próxima seção. 

 

6.1 A ZIKA EM UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

O Zika vírus124 (ZIKV), que é um flavivírus125 transmitido principalmente pela 

picada do mosquito Aedes aegypti126, foi isolado pela primeira vez em um primata 

                                                             

124 Segundo o Descritores em Ciências da Saúde (DeCS, 2019 on-line), são sinônimos do descritor 
Zika vírus: Vírus da Zika, Vírus da Febre Zika, Vírus de Zika, Vírus Zika, Zikavirus, ZIKV e ZikV. (DeCS, 
2019 online). 
125 Pertencente à família Flaviviridae, a mesma dos vírus da dengue, da febre Chikungunya, da febre 
do Nilo Ocidental, da febre amarela etc. 
126 Vetor de doenças endêmicas na América do Sul como a Dengue e a Chikungunya. 
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(macaco rhesus ou macaca mulatta), no ano de 1947, na Floresta Zika127, na cidade 

da República de Uganda, no continente Africano: 

 
 

Em 19 de abril de 1947, na floresta Zika, um macaco conhecido como Rheus 
766 teve uma febre de 40 graus, foi baixado de sua plataforma e levado ao 
laboratório a fim de que extraíssem uma amostra de sangue para exame. Era 
um macaco asiático, e não africano. Essa foi a provável razão de ter adoecido 
e de o vírus ter sido descoberto. O Zika circulava entre macacos africanos 
havia milhares de anos, e eles teriam desenvolvido resistência a esse vírus. 
(MCNEIL, 2016, p.20). 

 
 

Para identificar, o até então vírus desconhecido, ainda no final da década de 

1940 pesquisadores da Fundação Rockefeller e do Instituto Nacional de Pesquisa 

Médica em Londres solicitaram a colegas cientistas, amostras de vírus e de 

anticorpos para fazerem os testes comparativos com o vírus desconhecido e o seu 

anticorpo. E, a partir de um minucioso estudo e de muitos testes em camundongos, 

excluíram diversos tipos de vírus, como, por exemplo, febre amarela, Oeste do Nilo, 

encefalite oriental etc. e se depararam com um vírus ainda não registrado, sendo feita 

então uma nova descoberta batizada de vírus da Zika. O isolamento do vírus em 

humanos foi registrado, em 1954, na Nigéria. 

Destaca-se aqui a colaboração entre instituições de pesquisas e pesquisadores 

para a descoberta deste novo vírus, representado na figura 6: 

 
 
Vários laboratórios da Fundação Rockefeller atenderam ao pedido. E também 
Albert Sabin, um pesquisador de vírus em Cincinnati, mais tarde famoso por 
sua vacina contra a poliomielite. Outras amostras vieram da Welcome 
Veterinary Research Station [...] em Frant, Inglaterra, e do Virus Reference 
Laboratory [...].(MCNEIL, 2016, p.25). 
 
 

  

                                                             

127 Esta floresta margeia a rodovia entre Kampala, a capital, e Entebbe, o principal aeroporto do país. 
(MCNEIL, 2016, p.18). 
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Figura 6 - Micrografia eletrônica do Zika vírus. 
 

 
Fonte: Por CDC/Cynthia Goldsmith - http://phil.cdc.gov/phil/details.asp?pid=20487. 

Domínio público: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46647793. 
 

O ZIKV apresenta como principais sintomas a febre, dor de cabeça (cefaléia), 

coceira (prurido), conjuntivite, manchas vermelhas pelo corpo (exantema 

maculopapular) e dores musculares (mialgia). São considerados sintomas mais 

brandos que os ocasionados pela dengue, porém a infecção por este vírus pode 

ocasionar complicações relacionados ao comprometimento do sistema nervoso, 

envolvendo distúrbios neurológicos como, por exemplo, a Síndrome de Guillain-

Barré128 (SGB) e a microcefalia129, que acomete os bebês ainda em fase gestacional. 

Descoberto na primeira metade do século passado, o Zika vírus veio ao longo 

dos anos apresentando casos esporádicos nos continentes asiático e africano e 

passou a ter destaque, em 2007, em Yap, que é parte dos Estados Federados da 

Micronésia, onde ocorreu uma epidemia do vírus.  

 
 

                                                             

128 Segundo o Descritores em Ciências da Saúde (DeCS, 2019 on-line) a Síndrome de Guillain-Barré é 
uma neurite autoimune aguda inflamatória causada por resposta imune celular mediada por células-T, 
dirigida à mielina periférica. A desmielinização ocorre em nervos periféricos e raízes nervosas. O 
processo é geralmente precedido de infecções virais ou bacterianas, cirurgias, imunizações, linfomas 
ou exposição a toxinas. Manifestações clínicas comuns incluem fraqueza progressiva, perda de 
sensações e perda de reflexos profundos do tendão. Podem ocorrer fraqueza dos músculos 
respiratórios e disfunção autônoma. 
129 Segundo o Descritores em Ciências da Saúde (DeCS, 2019 on-line) microcefalia é definido como 
uma “anormalidade congênita em que o cérebro é subdesenvolvido, a moleira fecha prematuramente, 
e, como resultado, a cabeça é pequena.” (DeCS, 2019 online). E ainda segundo Garcia (2018, p.7), “A 
microcefalia é uma malformação congênita caracterizada pelo perímetro cefálico reduzido para a idade 
gestacional, acompanhada por alterações no sistema nervoso central”. 
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Cerca de quinhentos ilhéus de Yap, [...], haviam adoecido em decorrência de 
algo que parecia dengue branda, mas que não se mostrava positivo nos kits 
de teste de dengue à disposição na Ilha. (MCNEIL, 2016, p.39). 
 
 

Para identificar do que se tratava, o médico local, Thane Hancock, que 

trabalhava para o Departamento dos Serviços de Saúde de Yap, pediu ajuda ao 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) em Atlanta. Especialistas 

chegaram ao local, coletaram e enviaram amostras para o laboratório de arbovírus da 

agência em Fort Collins, Colorado. Ao identificar que se tratava do Zika vírus a equipe 

de pesquisa aumentou, passando a contar com sete americanos e um pesquisador do 

Instituto Pasteur da França, para realizar visitas em domicílios e coletar amostras de 

sangue. (MCNEIL, 2016). Aqui, mais uma vez destaca-se a cooperação no trabalho 

de investigação científica. 

Logo em seguida, no ano de 2013, na Polinésia Francesa ocorreu um segundo 

grande surto130 de Zika, onde aproximadamente 67% dos moradores desta região 

foram infectados pelo Zika vírus (GADELHA; FERNANDES; STABELI, 2017).  

 
 
Em 7 de outubro de 2013, surgiu o primeiro alerta: clínicas em várias ilhas 
relatavam uma ‘explosão’ de pacientes com febre, erupções na pele, olhos 
avermelhados e articulações doloridas e inchadas. (MCNEIL, 2016, p.43). 
 
 

No início de novembro de 2013, pacientes que tiveram os sintomas da Zika 

aparecem com graus variáveis de paralisia. Surgiram muitos casos de Guillain-Barré. 

O ZIKV despertou maior interesse das organizações mundiais a partir de 2014, 

quando a sua circulação autóctone nas Américas foi confirmada pela primeira vez, em 

março, na Ilha de Páscoa, no Chile. 

 

  

                                                             

130 “Em dois meses, ele havia atingido todas as 76 ilhas habitadas nos cinco arquipélagos extensos que 
compõem o território”. (MCNEIL, 2016, p.44). 
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Figura 7 –A propagação do Zika vírus. 
 

 
Fonte: Universidade de Lancaster, Journal of General Virology. 

 

No Brasil, dentre algumas hipóteses sobre a chegada do vírus aventou-se a 

grande movimentação de estrangeiros, em 2014, devido à realização da Copa do 

Mundo da Federação Internacional de Futebol (FIFA) e a realização do Campeonato 

Mundial de Canoagem131. Outra hipótese é a de que a chegada tenha ocorrido um 

ano antes, em 2013, devido a Copa das Confederações. Como Garcia (2018) 

comenta, o Zika vírus circulou na região Nordeste do Brasil sem que houvesse sido 

detectado, pois a maioria das infecções pelo ZIKV são assintomáticas ou 

oligossintomáticas e também a circulação de outros arbovírus no período podem ter 

encoberto o Zika vírus. 

Um estudo de 2018, desenvolvido na Fiocruz Pernambuco, afirma que o Zika 

vírus não veio diretamente da Polinésia Francesa para o Brasil. Segundo o estudo 

Revisiting Key Entry Routes of Human Epidemic Arboviruses into the Mainland 

Americas through Large-Scale Phylogenomics132, primeiramente o vírus migrou para a 

Oceania, seguindo para a Ilha de Páscoa, indo para a região da América Central e 

Caribe e somente então chegando ao Brasil, no final do ano de 2013. 

No Brasil os primeiros casos autóctones do Zika vírus foram confirmados no 

primeiro semestre de 2015 e ocorreu uma rápida propagação pelas regiões do país, 

                                                             

131 “[...] um conjunto de corrida de canoas havaianas realizado no Rio de Janeiro [...]. Cerca de 2 mil 
remadores chegaram para o evento, inclusive equipes da Polinésia Francesa, Nova Caledônia, Ilhas 
Cook e Ilha de Páscoa”. (MCNEIL, 2016, p.50). 
132 Disponível em: https://www.hindawi.com/journals/ijg/2018/6941735/. Acesso em: 26 jun. 2019. 
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sendo ao final deste ano identificada a circulação do ZIKV em 18 estados brasileiros: 

região Norte (Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), região Nordeste 

(Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, e Rio Grande do 

Norte), região Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo), região Centro-

Oeste (Mato Grosso) e região Sul (Paraná). (WHO, 2015). 

 
 
Em abril de 2015, foi identificado por um pesquisador da Universidade 
Federal da Bahia o vírus Zika, obtido de amostras de pessoas atendidas em 
Camaçari com doença exantemática. (HENRIQUES, 2017, p.18). 
 
 

Após a confirmação positiva feita pelo Instituto Evandro Chagas, em maio 

deste ano, o Ministério da Saúde confirmou a circulação do Zika vírus no Brasil. “[...] 

os laboratórios de referência da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Instituto Evandro 

Chagas e Instituto Adolfo Lutz, também identificaram a circulação desse agente”. 

(HENRIQUES, 2017, p.18). 

Em outubro de 2015 a preocupação aumentou devido à associação do Zika 

vírus com o crescimento133 incomum do número de casos de nascidos com 

microcefalia em Pernambuco, ampliando-se rapidamente para outros estados do país.  

  

                                                             

133 “No período de 2000 a 2014, foram registrados 2.464 nascidos vivos com microcefalia no Brasil, 
com média anual de 164 casos (desvio padrão = 15). No ano de 2015, o número de casos aumentou 
nove vezes em relação a essa média, totalizando 1.608 casos. Em 2015, 71% dos nascidos vivos com 
microcefalia (n=1.142) eram filhos de mães residentes na região Nordeste do país [...]”. (MARINHO et 
al., 2016, p.703). 
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Tabela 3 – Monitoramento dos casos de microcefalia no Brasil. 
 

 
Fonte: Informe Epidemiológico no 03/2015 – Semana Epidemiológica 48. 

 
Devido ao grande aumento do número de casos de microcefalia e embora 

ainda não tendo sido identificada a relação da microcefalia com o Zika vírus, o 

Ministério da Saúde considerou que a situação se enquadrava nos critérios descritos 

no Regulamento Sanitário Internacional134 e repassou os dados para a Organização 

Mundial da Saúde135 (OMS) e para a Organização Pan-americana da Saúde136 

(OPAS), seguindo o previsto no Art. 6 do referido Regulamento. 

 
 
 
 

                                                             

134 Internacionalmente, as emergências em saúde pública são previstas pelo Regulamento Sanitário 
Internacional que foi aprovado em 2005 e que entrou em vigor em 2007 (ANVISA, 2009). O propósito e 
a abrangência do RSI são prevenir, proteger, controlar e dar uma resposta de saúde pública contra a 
propagação internacional de doenças, de maneiras proporcionais e restritas aos riscos para a saúde 
pública, e que evitem interferências desnecessárias com o tráfego e o comércio internacionais. 
Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/375992/4011173/Regulamento+Sanit%C3%A1rio+Internacional.p
df/42356bf1-8b68-424f-b043-ffe0da5fb7e5. Acesso em 10 mar. 2019. 
135 Disponível em: https://www.who.int/eportuguese/countries/bra/pt/. Acesso em: 10 mar. 2019. 
136 Disponível em: https://www.paho.org/bra/. Acesso em: 10 mar. 2019. 
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Artigo 6 Notificação 
Cada Estado Parte avaliará os eventos que ocorrerem dentro de seu 
território, utilizando o instrumento de decisão do Anexo 2. Cada Estado Parte 
notificará a OMS, pelos mais eficientes meios de comunicação disponíveis, 
por meio do Ponto Focal Nacional para o RSI, e dentro de 24 horas a contar 
da avaliação de informações de saúde pública, sobre todos os eventos em 
seu território que possam se constituir numa emergência de saúde pública de 
importância internacional, segundo o instrumento de decisão, bem como de 
qualquer medida de saúde implementada em resposta a tal evento. Se a 
notificação recebida pela OMS envolver a competência da Agência 
Internacional de Energia Atômica (AIEA), a OMS notificará imediatamente 
essa Agência. 
Após uma notificação, o Estado Parte continuará a comunicar à OMS as 
informações de saúde pública de que dispõe sobre o evento notificado, de 
maneira oportuna, precisa e em nível suficiente de detalhamento, incluindo, 
sempre que possível, definições de caso, resultados laboratoriais, fonte e tipo 
de risco, número de casos e de óbitos, condições que afetam a propagação 
da doença; e as medidas de saúde empregadas, informando, quando 
necessário, as dificuldades confrontadas e o apoio necessário para responder 
à possível emergência de saúde pública de importância internacional. 
(ANVISA, 2009, p.20-21) 
 
 

Também, acatando a proposta da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), o 

Ministério da Saúde, por meio da Portaria MS no 1.813/2015137, declarou, em 11 de 

novembro de 2015, Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 

por alteração no padrão epidemiológico de ocorrências de microcefalias no Brasil e 

estabeleceu o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COES) como 

mecanismo de gestão nacional coordenada em resposta à emergência sanitária no 

âmbito nacional. 

A Presidência da República do Brasil promulgou, em 17 de novembro de 2011, 

o Decreto no 7.616138 que dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional e institui a Força Nacional do Sistema Único de 

Saúde139 (FN-SUS). Essa declaração ocorre em situações que demandam o emprego 

urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à 

saúde pública. 

De acordo com o Decreto no 7.616, a ESPIN é declarada devido às seguintes 

situações: epidemiológicas, de desastres ou de desassistência à população. 

Consideram-se situações epidemiológicas os surtos ou epidemias que: 1) apresentem 

                                                             

137 Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt1813_11_11_2015.html. 
Acesso em: 28 fev. 2019. 
138 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7616.htm. 
Acesso em: 28 fev. 2019. 
139 O FN-SUS é um programa de cooperação voltado à execução de medidas de prevenção, 
assistência e repressão a situações epidemiológicas, de desastres ou de desassistência à população. 
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risco de disseminação nacional; 2) sejam produzidos por agentes infecciosos 

inesperados; 3) representem a reintrodução de doença erradicada; 4) apresentem 

gravidade elevada; ou 5) extrapolem a capacidade de resposta da direção estadual do 

Sistema Único de Saúde. (BRASIL, 2011). 

A relação entre o Zika vírus e os casos de microcefalia não era consensuada. 

Segundo Henriques (2017, p.18) 

 
 
A conclusão preliminar da investigação, que apontava a possibilidade de 
relação das microcefalias com a infecção pelo Zika durante a gestação, foi 
recebida com ceticismo no País e no mundo, uma vez que tal associação 
nunca tinha sido observada. Mais do que isso, a própria ocorrência de uma 
epidemia de microcefalia era alvo de muitos questionamentos. (HENRIQUES, 
2017, p.18). 
 
 

Mas, ainda assim o Ministério da Saúde foi firme em seu posicionamento sobre 

o combate ao Aedes aegypti visando o controle do surto de microcefalia e com isso, o 

Grupo Estratégico Interministerial de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional e Internacional (GEI-ESPII) elaborou o Plano Nacional de Enfrentamento à 

Microcefalia (Pnem), que foi lançado em 5 de dezembro de 2015, pela presidenta 

Dilma Rousseff, em Recife. (GARCIA, 2018). 

O Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, posteriormente 

denominado Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e suas consequências foi 

elaborado a partir de três eixos: eixo 1 – Mobilização e Combate ao mosquito, eixo 2 – 

Atendimento às pessoas e eixo 3 – Desenvolvimento Tecnológico, Educação e 

Pesquisa e de acordo com Jorge (2018, p.122), 

 
 
Diversas estratégias de ações foram desenhadas e colocadas em prática a 
partir deste plano. A criação de uma rede, com especialistas e instituições de 
atuação relevante no enfrentamento da infecção pelo Zika e de doenças 
correlatas, que apoiasse as decisões e planos desenvolvidos pelo governo 
diante do surto foi uma estratégia do Ministério da Saúde, que buscava por 
informações de pesquisas relacionadas ao vírus Zika e doenças correlatas no 
âmbito da vigilância, prevenção, controle, mobilização social, atenção à 
saúde e ao desenvolvimento científico e tecnológico. (JORGE, 2018, p.122). 
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Figura 8 –Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. 
 

 
Fonte: Blog da Saúde – Ministério da Saúde 

http://www.blog.saude.gov.br/index.php/combate-ao-aedes/50432-governo-federal-lanca-plano-
nacional-de-enfrentamento-a-microcefalia 

 

Em 28 de novembro de 2015, o Ministério da Saúde do Brasil estabeleceu, a 

partir de estudos científicos realizados, a relação entre o aumento da ocorrência de 

microcefalia e a infecção pelo Zika vírus por meio da detecção do genoma do Zika 

vírus em amostras de sangue e tecidos de um bebê do estado do Pará. O recém-

nascido apresentou microcefalia e outras anomalias congênitas e morreu cinco 

minutos após o nascimento. A confirmação da presença do genoma viral foi fornecida 

pelo Instituto Evandro Chagas, laboratório nacional de referência para arboviroses em 

Belém, no Pará. 

A partir das evidências que a vigilância epidemiológica produziu e também por 

meio da identificação do Zika vírus em amostras de sangue, tecidos e órgãos de 

bebês com malformações o Ministério da Saúde do Brasil, 
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[...] foi pioneiro em declarar comprovada a implicação do vírus Zika na 
ocorrência do surto de microcefalia ainda em novembro de 2015. Tratava-se 
de uma associação inesperada e inédita na literatura científica. Contudo, as 
evidências existentes até aquele momento não foram consideradas 
suficientes pelo Comitê de Emergência convocado pela OMS para comprovar 
que a infecção pelo vírus Zika em gestantes causava microcefalia e outras 
malformações. Graças a um esforço científico coordenado em diversos 
países, as evidências faltantes para montar o quebra-cabeça etiológico foram 
produzidas rapidamente. (GARCIA, 2018, p.21). 
 
 

O Alerta Epidemiológico produzido em dezembro de 2015 pela Organização 

Mundial da Saúde, descreve que  

 
 
Em 17 de novembro de 2015, o Laboratório de Flavivirus do Instituto Oswaldo 
Cruz indicou que o genoma do vírus Zika foi detectado por RT-PCR em 
amostras de líquido amniótico de duas gestantes da Paraíba, cujos fetos 
foram diagnosticados com microcefalia por exames ultra-sonográficos. (WHO, 
2015, p.3, tradução nossa). 
 
 

Logo no início do ano de 2016, em 01 de fevereiro, a Organização Mundial da 

Saúde, por meio de sua então diretora-geral, a doutora Margareth Chan, decretou 

Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional140 por conta da ameaça 

do Zika vírus, a microcefalia e outros distúrbios neurológicos associados.  

 
 
A organização reuniu um comitê de especialistas em Genebra em 1º de 
fevereiro e convidou vários cientistas que combatem o Zika a apresentar suas 
evidências [...]. Mais tarde, naquele dia, seguindo o conselho ‘unânime’ do 
comitê, [...], a Dra. Chan declarou uma PHEIC. Ela o formulou muito 
cautelosamente: a emergência não era sobre a disseminação do próprio Zika, 
era sobre a possibilidade de o Zika causar microcefalia. (MCNEIL, 2016, 
p.83). 
 
 

De acordo com a ANVISA (2009, p.14), uma ESPII  

 
 
[...] significa um evento extraordinário que [...] é determinado como:  
(i) constituindo um risco para a saúde pública para outros Estados, devido à 
propagação internacional de doença e  
(ii) potencialmente exigindo uma resposta internacional coordenada. 
(ANVISA, 2009, p.14). 
 
 

Esse tipo de declaração é fornecido apenas em casos de ameaças globais e 

representa o maior nível de alerta da OMS. Embora, para a OMS ainda não havia sido 

                                                             

140 Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). A última ESPII havia sido declarada em 
2014 devido à epidemia do vírus Ebola. 
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estabelecida a relação entre o Zika vírus e a microcefalia, apontava-se que as 

evidências circunstanciais eram muito preocupantes. Esse alerta foi fundamental para 

potencializar as ações colaborativas e cooperativas entre pesquisadores e instituições 

de diversos países para o combate ao vírus. 

O combate ao Zika vírus e os estudos necessários para associá-lo aos casos 

de microcefalia tornaram-se rapidamente uma preocupação internacional com 

diversas ações coordenadas pela OMS para auxiliar os países a enfrentar a epidemia. 

Várias medidas de curto, médio e longo prazo foram propostas pelo Comitê141 

convocado pela OMS para o estudo e análise da relação do Zika vírus com os casos 

de microcefalia: 

 aprimoramento e padronização da vigilância da microcefalia nas áreas 

com transmissão do vírus Zika; 

 intensificação da investigação sobre a etiologia para determinar a 

existência da relação causal entre o vírus Zika e/ou a presença de 

outros fatores ou cofatores; 

 implementação de medidas efetivas para reduzir a infecção pelo vírus 

Zika, especialmente entre as grávidas e as mulheres em idade fértil; 

 desenvolvimento de novos testes diagnósticos; 

 reforço à comunicação de risco nos países com circulação do vírus; 

 intensificação das medidas de controle vetorial; 

 intensificação dos esforços de pesquisa e desenvolvimento de vacinas 

contra o vírus Zika, terapias e diagnósticos;  

 preparação dos serviços de saúde nas áreas com transmissão desse 

vírus para o aumento dos casos de síndromes neurológicas e/ou 

malformações congênitas. 

                                                             

141 De acordo com o RSI, “O Comitê de Emergências será constituído por peritos selecionados pelo 
Diretor-Geral no Cadastro de Peritos do RSI e, quando apropriado, de outros painéis assessores de 
peritos da Organização. O Diretor-Geral determinará a duração do mandato dos membros, de maneira 
a assegurar sua continuidade na consideração de um evento específico e suas conseqüências. O 
Diretor-Geral selecionará os membros do Comitê de Emergências com base na especialização e na 
experiência exigidos para uma determinada sessão e levando em devida consideração os princípios de 
representação geográfica equitativa. Pelo menos um membro do Comitê de Emergências deverá ser 
um perito indicado pelo Estado Parte em cujo território surgiu o evento”. (ANVISA, 2009, p.47). 
O comitê, composto por dezoito especialistas internacionais, se reuniu pela primeira vez em 1o de 
fevereiro de 2016, quando aconselhou que o cluster de casos de microcefalia e outros distúrbios 
neurológicos relatados no Brasil, ocorrido após uma situação semelhante na Polinésia Francesa, em 
2014, constituía uma ESPII. (GARCIA, 2018, p.15). 



139 
 

Criou-se uma grande rede de informações e conhecimentos envolvendo 

diferentes áreas representadas por profissionais, tais como médicos, pesquisadores, 

técnicos do governo, o governo em si, pacientes e sociedade, ou seja, houve uma 

intensa mobilização científica mundial acerca do entendimento da epidemia causada 

pelo ZIKV e seus efeitos.(GADELHA; FERNANDES; STABELI, 2017; JORGE, 2018). 

Equipes médicas de diferentes países como, por exemplo, Estados Unidos e 

Eslovênia, identificaram o Zika vírus em tecido cerebral e no líquido aminiótico de 

bebês microcéfalos. Também identificaram partículas virais no cérebro de um bebê 

abortado de uma finlandesa que vivia nos Estados Unidos e fez viagem a Belize, 

Guatemala e México, ou seja, passou-se a ter uma evidência sólida. (MCNEIL, 2016). 

Um estudo caso-controle, que foi publicado no New England Journal of 

Medicine, em março de 2016, foi a evidência mais convincente. O estudo foi realizado 

em conjunto com médicos da Fiocruz e uma equipe da Escola de Medicina David 

Geffen, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA). A idéia de que a 

transmissão do vírus para os bebês ocorria apenas no primeiro trimestre foi 

contestada com este estudo, sendo provado que ocorria em todos os trimestres da 

gestação. 

 
 
O estudo não estava terminado quando eles publicaram os resultados. 
Tinham se apressado para veicular essas informações, porque o que 
estavam encontrando era tão alarmante que precisava servir de aviso. 
(MCNEIL, 2016, p.137). 
 
 

A partir da realização de dois grandes estudos observacionais: estudo caso-

controle e estudo de coorte prospectivo, em 31 de março de 2016 a OMS informou 

em seu relatório semanal que havia um forte consenso científico de que o Zika vírus é 

a causa da síndrome de Guillain-Barré, microcefalia e outros distúrbios neurológicos 

e, em 13 de abril do mesmo ano o CDC afirmou que a microcefalia era realmente 

causada pelo Zika vírus. (MCNEIL, 2016).  

De acordo com McNeil (2016, p.135), no relatório do CDC foi descrito que “[...] 

Nunca antes na história houve uma situação em que uma picada de mosquito 

pudesse resultar numa malformação devastadora.” 

No Brasil, no eixo Desenvolvimento Tecnológico, Educação e Pesquisa do 

Plano de Enfrentamento a Microcefalia, foi criada, em maio de 2016, a Rede Nacional 

de Especialistas em Zika e Doenças Correlatas (Renezika), que é uma rede de 
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especialistas e instituições voltadas para o enfrentamento da Zika e de doenças 

correlatas.  

De acordo com Garcia (2018, p.35), 

 
 
A rede é coordenada pelo representante da Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Insumos Estratégicos (SCTIE), do Ministério da Saúde, e é formada por 
especialistas, gestores e representantes de instituições estratégicas. Os 
membros da rede possuem formações diversas, com vistas a incluir as 
diversas especialidades relevantes para o enfrentamento da epidemia e suas 
doenças correlatas. (GARCIA, 2018, p.35). 
 
 

Essa rede fundamentava o Ministério da Saúde através da busca por meio de 

informações de pesquisas relacionadas ao Zika vírus e doenças correlatas no âmbito 

da vigilância, prevenção, controle, mobilização social, atenção à saúde e ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, e ainda apresentava enquanto objetivos: 

 contribuir na formulação e aperfeiçoamento de protocolos e outros 

documentos técnicos do Ministério da Saúde relativos ao tema;  

 fortalecer a capacidade de produção de análises epidemiológicas e 

desenvolvimento de projetos de pesquisa prioritários sobre o assunto 

para o Sistema Único de Saúde (SUS);  

 buscar fontes potenciais de financiamento para pesquisas relacionadas 

ao tema, otimizando a seleção e execução de parcerias;  

 promover a participação em eventos de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação tecnológica;  

 apoiar e organizar eventos com especialistas nesta área de atuação; e  

 fomentar o desenvolvimento de estudos multicêntricos sobre o vírus Zika 

e doenças correlatas. (Brasil, 2016). 

De acordo com Garcia (2018, p.7), 

 
 
A declaração da ESPII foi importante particularmente por haver 
desencadeado uma resposta intensa e coordenada. As ações das 
autoridades sanitárias, do governo brasileiro, dos governos locais, da 
academia e das instituições de fomento permitiram que, em poucos meses, 
fosse comprovada a implicação do vírus Zika na causalidade de uma 
síndrome congênita, que pode incluir a microcefalia, e também na 
causalidade da SGB em adultos e idosos. (GARCIA, 2018, p.7). 
 
 

Foi fundamental a análise de dados de uma coorte de gestantes realizada pela 

Fiocruz, a análise dos dados produzidos sobre a epidemia na Polinésia Francesa e, 
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ainda, o caso de uma gestante que residia no Brasil e que interrompeu no fim do 

primeiro trimestre a gravidez na Eslovência, após detectar a microcefalia e outras 

malformações cerebrais no feto. Após a realização de exames as amostras do tecido 

cerebral do feto indicaram a presença Zika vírus. 

Pesquisadores realizaram levantamentos em regiões que houve a epidemia de 

Zika e identificaram casos de microcefalia no período de manifestação do Zika vírus: 

 
 
Os cientistas da Polinésia Francesa e seus colegas na França publicaram um 
estudo importante na Lancet, revista médica britânica. Depois de ler as 
manchetes sobre os bebês com microcefalia no Brasil, eles tinham começado 
a vasculhar os registros de nascimento e abortos médicos na ilha depois do 
surto de Zika. Tinham encontrado dezenove casos de anomalias congênitas, 
inclusive oito de microcefalia, sete desses num grupo de gestações que havia 
começado durante os quatro meses do pico da epidemia. (MACNEIL, 2016, 
p.88). 
 
 

A reunião destes resultados e a colaboração entre as pesquisas puderam 

eliminar os rumores sobre as possíveis causas dos bebês microcéfalos e confirmar a 

afirmativa de que a infecção pelo Zika vírus nas gestantes era a responsável pelos 

casos de microcefalia. Rumores apontavam que o Zika vírus não estava associado à 

microcefalia, mas sim que a culpa era dos mosquitos geneticamente modificados; dos 

pesticidas químicos; de lote ruim de vacinas contra a rubéola ou a nova vacina contra 

a coqueluche que recentemente havia sido introduzida no calendário de vacinas no 

Brasil. (MCNEIL, 2016). 

Em 18 de novembro de 2016, a diretora-geral da OMS declarou o fim da ESPII, 

visto que havia sido definida a relação entre o Zika vírus e a microcefalia e em maio 

de 2017, após uma queda significativa no número de casos de infecção pelo Zika 

vírus, o Ministério da Saúde do Brasil declarou o fim da situação de ESPIN em 

decorrência do Zika vírus e sua associação com a microcefalia e outras alterações 

neurológicas. 

A Zika foi a primeira grande epidemia da era da saúde global e ainda trás 

muitas incertezas no âmbito das pesquisas científicas. A síndrome congênita do Zika 

vírus é considerada uma doença sob novas repercussões, pois muitas pesquisas 

ainda estão em andamento e novos resultados surgem, tudo ainda é muito novo. 

Com este episódio, o Brasil ganhou destaque na comunidade científica 

internacional. A epidemia de Zika vírus no Brasil e seu impacto em âmbito 

internacional, segundo Jorge (2018), pode ser considerada um marco na pesquisa 
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científica brasileira. Para Cavalcante (2017, p.9), em apenas um ano “[...] os cientistas 

do Brasil e do mundo aprenderam muito. Foi um volume de conhecimento semelhante 

ao de três ou quatro décadas de estudos. Nunca se publicou tanto”. Em grande parte, 

esse feito só foi possível porque as práticas de abertura e compartilhamento de dados 

de pesquisa foram adotadas, conforme apresentado na próxima subseção. 

 

6.2 A PERSPECTIVA DA CIÊNCIA ABERTA NA PESQUISA EM ZIKA 

 

A epidemia pelo Zika vírus potencializou o debate sobre a abertura dos dados 

de pesquisa em situações de emergência sanitária que já vinha ocorrendo desde a 

epidemia do vírus Ebola na África, em 2014. Para Brito (2017, p.32), 

 
 
Um dos aprendizados que podem ser retirados deste primeiro surto [Zika] é 
que é preciso maior compartilhamento e discussão entre as comunidades 
clínicas e de saúde pública, que os dados clínicos e epidemiológicos são 
fundamentais para direcionar as investigações, cabendo ao diagnóstico 
laboratorial um importante papel na confirmação das suspeitas clínicas, 
porém não invertendo a lógica de uma investigação clínico-epidemiológico-
laboratorial. (BRITO, 2017, p.32). 
 
 

Sem precedentes na história das ciências da saúde, a agilidade e o 

compartilhamento das informações e dos dados de pesquisa foram fundamentais para 

a rápida identificação da relação entre o Zika vírus e a ocorrência de malformações 

neurológicas nos bebês. (GARCIA, 2018). 

A declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

teve um papel fundamental no desenvolvimento das pesquisas científicas sobre o 

Zika vírus. O Regulamento Sanitário Internacional, em seu artigo 7, narra sobre o 

compartilhamento de informações durante eventos sanitários inesperados ou 

incomuns: 

 
 
Caso um Estado Parte tiver evidências de um evento de saúde pública 
inesperado ou incomum dentro de seu território, independentemente de sua 
origem ou fonte, que possa constituir uma emergência de saúde pública de 
importância internacional, ele fornecerá todas as informações de saúde 
pública relevantes à OMS. Nesse caso, aplicam-se na íntegra as disposições 
do Artigo 6. (ANVISA, 2009, p.21). 
 
 

De acordo com Costa (2017, p.227), a ESPII “[...] compromete os Estados-

membros da OMS a disseminar todos os dados relacionados com a incidência da 
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doença no seu território, bem como os dados necessários ao controle do fenômeno”. 

Para McNeil (2016, p.83) a ESPII, é como um “[...] apelo para que os cientistas ao 

redor do mundo cooperassem dando respostas a essa questão, em vez de guardar 

seus dados até que as revistas acadêmicas sentissem vontade de publicá-los”. 

Araujo et al. (2017, p.3), descrevem que a OMS solicitou que a comunidade 

científica mundial agilizasse os esforços de pesquisa e enfatizou sobre a necessidade 

de uma “[...] rápida difusão de informação científica sobre a doença, bem como a 

disponibilização dos resultados de pesquisa de forma aberta, visando otimizar as 

ações de pesquisa e conseguir resultados mais efetivos sobre o problema”. Ou seja, a 

ESPII “[...] demandou informações rapidamente disponíveis, com o objetivo de gerar 

conhecimentos aplicáveis ao combate à crise. (ALBUQUERQUE et al., 2017, p.1, 

tradução nossa). 

Na Declaração da OMS sobre a primeira reunião do Comitê de Emergência 

sobre zika, foi comunicada a necessidade do compartilhamento de dados: 

 
 
• As autoridades nacionais devem garantir de forma rápida a notificação e o 
compartilhamento de informações de importância para a saúde pública 
relevantes para esta emergência de saúde pública de importância 
internacional.  
• Dados clínicos, virológicos e epidemiológicos relacionados ao aumento das 
taxas de microcefalia e/ou SGB e transmissão do vírus zika devem ser 
rapidamente compartilhados com a Organização Mundial de Saúde para 
facilitar a compreensão internacional destes eventos, orientar o apoio 
internacional para os esforços de controle e priorizar a investigação e 
desenvolvimento de produtos (OPAS/OMS, 2016, on-line). 
 
 

Outro fator que também impactou nas ações de abertura e compartilhamento, 

foi o fato do Zika vírus ser considerado uma doença emergente142. A ESPII 

apresentou a particularidade de ser necessária a união de esforços exatamente por 

ainda não se ter as informações necessárias que comprovassem a relação do Zika 

vírus com a ocorrência de casos de microcefalia. 

 
 
A perspectiva da Ciência Aberta e da comunicação dos dados de pesquisa 
[...] parece ser especialmente vantajosa em áreas nas quais a produção de 
conhecimento científico seja restrita e onde exista uma demanda latente por 
ampliação dos resultados de pesquisa, como é o caso das doenças 
negligenciadas. A necessidade da prática para superação de epidemias na 

                                                             

142Segundo o DeCS doenças emergentes são doenças infecciosas que são novas em relação à 
abrangência de seus surtos (geográficos e de hospedeiros) ou modo de transmissão. (DeCS, 2019, on-
line). 
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saúde pública é mencionada em vários documentos e teve sua expectativa 
validada pelo acordo de cooperação internacional para a comunicação dos 
dados de pesquisa sobre as doenças causadas pelo vírus da zika. (COSTA, 
2017, p.73). 
 
 

A epidemia da Zika também gerou mudanças nos processos de comunicação 

científica. A necessidade de agilidade na divulgação das informações fomentou o 

processo de colaboração científica. Segundo McNeil (2016, p.84-85) a ESPII, 

Também incrementou a cooperação científica de um modo diferente: muitas 
revistas médicas, da famosa New England Journal of Medicine à 
relativamente obscura Cell Stem Cell, começaram a postar na internet 
estudos relacionados com o Zika assim que os recebiam. [...] quando as 
revistas abandonam todo e qualquer freio, apressando-se em colocar as 
pesquisas na web, o conhecimento ganho tornou-se uma forma, de fato, de 
colaboração científica internacional. (MACNEIL, 2016, p.84-85). 
 
 

Como descrito por Albuquerque et al. (2017), o processo de publicação de 

artigos sobre o tema Zika vírus nas principais revistas científicas, foi acelerado: rápida 

análise das submissões e publicação imediata dos artigos aceitos e muitos periódicos 

científicos adotaram procedimentos específicos para as publicações relacionadas ao 

Zika vírus, como por exemplo, números especiais e o uso de fast track editoriais. 

Além disso, o conteúdo produzido sobre o Zika vírus normalmente é gratuito, 

aumentando o alcance de público e acelerando o fluxo de conhecimento. “Em muitas 

revistas, os revisores são solicitados a avaliar apenas se os métodos de pesquisa são 

sólidos e apoiar as conclusões e se o trabalho contribuirá de alguma forma para 

resolver os desafios imediatos”. (ALBUQUERQUE et al., 2017, p.1, tradução nossa).  

Sobre a rápida publicação nos periódicos científicos, Garcia (2018, p.19) 

comenta que  

 
 
O International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) confirmou que 
a pré-publicação é crítica para a disseminação de informações relevantes 
para a saúde pública e não prejudica a publicação em periódicos científicos 
no contexto da ESPII. O Bulletin of the World Health Organization 
implementou um protocolo específico para compartilhamento de dados e pré-
publicação de estudos, visando preencher a lacuna de conhecimento 
existente sobre a epidemia do vírus Zika. Na mesma linha, o Wellcome Trust, 
[...] fez um apelo aos periódicos para que disponibilizassem todo o conteúdo 
relacionado ao vírus Zika em acesso aberto e às instituições de fomento à 
pesquisa para solicitarem aos pesquisadores a divulgação e o 
compartilhamento de dados relacionados à epidemia da forma mais ágil e 
ampla possível (Dye et al., 2016; Chretien, Rivers e Johansson, 2016; Comitê 
Internacional de Editores de Periódicos Médicos, 2015; Matthiessen et al., 
2016). (GARCIA, 2018, p.19). 
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Houve um grande esforço coletivo e colaborativo para o enfrentamento da 

crise. Henriques (2017, p.24), comenta que  

 
Não sei de outro momento de nossa história em que tantos cérebros, em 
tempo recorde, tenham se posto em cooperação para um objetivo comum. 
Todos trabalhando de forma aberta, divulgando generosamente seus dados, 
sem aguardar publicação, compartilhando amostras, materiais, estruturas e 
ideias. Houve quem comemorasse o Natal no laboratório e trouxesse de 
presente uma cultura viral de sucesso.  (HENRIQUES, 2017, p.24). 
 
 

Com essa mobilização foram implementadas diversas ações coordenadas, 

como, por exemplo, o Statment on Data Sharing in Public Health Emergencies e os 

consórcios ZIKAction, ZIKAlliance e ZikaPLAN. 

No início do ano de 2016, foi estabelecido um acordo de cooperação 

internacional denominado Statment on Data Sharing in Public Health Emergencies143, 

assinado por diversos países através da representação de instituições (Anexo 9). O 

objetivo do acordo é a união de órgãos globais de saúde para exigir que todos os 

dados de pesquisa coletados, durante o surto do Zika vírus e futuras emergências de 

saúde pública, sejam disponibilizados da forma mais rápida e abertamente possível. 

 
 
Estamos comprometidos em trabalhar em parceria para garantir que a 
resposta global às emergências de saúde pública seja informada pelas 
melhores evidências e dados de pesquisa disponíveis, como: 

 Os signatários das revistas disponibilizarão todo o conteúdo relativo ao 
vírus Zika gratuitamente. Quaisquer dados ou pré-impressão depositados 
para divulgação irrestrita antes da submissão de qualquer artigo não 
anteciparão sua publicação nestes periódicos. 

 Os signatários financiadores exigirão que os pesquisadores realizem 
trabalhos relevantes para emergências de saúde pública, estabelecendo 
mecanismos para compartilhar dados provisórios e finais com qualidade 
garantida tão rápida e amplamente quanto possível, inclusive com as 
comunidades de saúde pública e de pesquisa e a Organização Mundial 
da Saúde. (WELLCOME, 2019, tradução nossa). 

 
 

Segundo McNeil (2016), as revistas que assinaram o Statment on Data Sharing 

in Public Health Emergencies foram obrigadas a disponibilizar, de forma gratuita e on-

line, os artigos que tratassem do tema Zika. As instituições financiadoras públicas, 

como National Institutes of Health ou privadas, como a Fundação Bill & Melinda Gates 

                                                             

143 Declaração sobre Compartilhamento de Dados em Emergências de Saúde Pública. Disponível em: 
https://wellcome.ac.uk/what-we-do/our-work/statement-data-sharing-public-health-emergencies. Acesso 
em 03 mar. 2019. 
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se comprometeram a exigir o compartilhamento dos dados das pesquisas que 

financiassem. 

Em agosto de 2017, ocorreu, no Instituto Pedro Kouri144 (IPK), em Havana, 

Cuba, a Sessão de Compartilhamento de Dados entre os consórcios ZIKAction145, 

ZIKAlliance146 e ZikaPLAN147, financiados pela União Europeia. Os principais 

objetivos deste encontro foram a harmonização e o compartilhamento de dados sobre 

o Zika vírus. 

O ZikaPLAN possui 15 grupos de trabalho e o GT 14 - Zika Data Share tem 

como objetivos: (1) assegurar a harmonização de protocolos e a padronização de 

ferramentas (incluindo dicionários de dados) para os estudos multicêntricos de 

mulheres grávidas e crianças nos três consórcios Zika financiados pela União 

Europeia e (2) realizar o compartilhamento de dados nos três consórcios e fornecer 

um roteiro em direção a um compartilhamento de dados mais amplo. 

Importante destacar que para o enfrentamento da epidemia do Zika vírus e sua 

associação aos casos de microcefalia foram utilizados diversos tipos de dados. Os 

dados clínicos e os dados da vigilância epidemiológica do Sistema Único de Saúde, 

que indicaram, num primeiro momento, o surgimento de uma doença exantemática, a 

Zika: “[...] o cruzamento de dados clínicos-epidemiológicos, a utilização de critérios de 

exclusão e uma dose adicional de persistência levou a suspeição e a solução da 

investigação [...]” (BRITO, 2017, p.32) e, posteriormente esses dados epidemiológicos 

e clínicos apontaram o aumento dos casos de microcefalia e as regiões acometidas 

pela epidemia. As amostras de materiais genéticos e biológicos, como líquido 

                                                             

144 Disponível em: https://instituciones.sld.cu/ipk/. Acesso em: 04 jun. 2019. 
145 Consórcio internacional estabelecido na América do Sul e Central, Caribe e Europa, com os 
objetivos de desenvolver uma rede multinacional multidisciplinar, pronta para a ação, capaz de abordar 
rapidamente qualquer necessidade de pesquisa em saúde materna e pediátrica que surja do surto de 
zika vírus em curso e conduzir um programa interdisciplinar de estudos de pesquisa dentro desta rede 
para abordar as principais lacunas de conhecimento relacionadas à epidemiologia, história natural e 
patogênese do ZIKV, com ênfase particular na saúde materno-infantil. 
146 Consórcio de pesquisa multinacional e multidisciplinar composto por 54 parceiros em todo o mundo 
e coordenado pelo Inserm, o Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica da França. O ZIKAlliance 
é financiado pelo Programa de Pesquisa e Inovação Horizonte 2020 da União Européia. O projeto 
investigará aspectos clínicos, fundamentais, ambientais e sociais da infecção pelo ZIKV. Em particular, 
o ZIKAlliance focará no impacto da infecção pelo ZIKV durante a gravidez e na história natural do ZIKV 
em humanos e em seu ambiente. Em colaboração com outros dois consórcios financiados pela 
Comunidade Europeia (ZikaPLAN e ZIKAction), a ZIKAlliance também trabalhará no desenvolvimento 
de uma plataforma de preparação na América Latina e no Caribe. 
147 O ZikaPLAN (Zika Preparedness Latin American Network) reúne 25 organizações líderes de 
pesquisa e saúde pública na América Latina, América do Norte, África, Ásia e Europa, adotando uma 
abordagem abrangente para enfrentar a ameaça do Zika. 



147 
 

aminiótico de gestantes, sangue, líquido cefalorraquidiano e tecidos de cérebro, baço 

e rim de recém-nascidos, placentas de abortamentos que foram analisados nos 

laboratórios, entrevistas realizadas com gestantes e mães de crianças acometidas 

pela microcefalia, estudos caso-controle, estudos de coortes, publicações de órgãos 

oficiais nacionais e internacionais, publicações em revistas científicas, informes de 

grupos de especialistas nacionais e estrangeiros; sítiosde notícias e redes sociais etc. 

foram fundamentais para a construção de hipóteses da relação entre o Zika vírus e a 

microcefalia e produziram o conhecimento necessário as novas descobertas. 

Além dos dados de pesquisa, também foram produzidas muitas informações a 

partir da coleta e análise de dados governamentais e administrativos, armazenados 

nos sistemas de informação do Ministério da Saúde. 

A abertura, o acesso e o compartilhamento de dados de pesquisa, foram 

fundamentais para o desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre o Zika vírus. 

Houve uma grande mobilização, porque existia um interesse mundial que foi 

desencadeado pela ESPII. O episódio da epidemia da Zika e a comprovação de sua 

relação com a microcefalia demonstraram a importância da adoção das práticas de 

abertura e compartilhamento de dados e as ações de colaboração e cooperação 

defendidas pela Ciência Aberta. Na próxima subseção, que investiga os domínios 

conceituais da Zika, demonstra-se que a pesquisa em Zika é analisada sob diferentes 

aspectos, sendo este um dos elementos que caracteriza a Zika enquanto objeto de 

fronteira e que comprova a necessidade de se propor metadados específicos para as 

diferentes áreas de conhecimento que realizam a pesquisa sobre esta temática. 

 

6.3 ANÁLISE DOS DOMÍNIOS CONCEITUAIS DA ZIKA A PARTIR DAS 

CATEGORIAS DO DECS 

 

A pesquisa científica possui um ciclo de produção de conhecimento: começa a 

pesquisa, a coleta e produção de dados, realização das análises e chega-se no 

produto final, muitas vezes representado na forma de um artigo científico. O tema Zika 

ganhou destaque nas publicações científicas a partir do ano de 2015, quando teve 

início a epidemia no Brasil. Segundo o estudo “Contribuições científicas e 

tecnológicas dos países da América Latina e Caribe: o caso da epidemia do Zika 

vírus” (FONSECA et al., 2018), o número de publicações científicas sobre o Zika vírus 
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cresceu muito em todo o mundo. No estudo foram identificados os cinco principais 

temas representados na figura 9. 

 

Figura 9 –Principais temas abordados sobre o estudo do Zika vírus. 
 

 
Fonte: Fonseca et al. (2018). 

 

Esses temas são pesquisados em diferentes áreas de conhecimento. Alguns 

deles são tratados especificamente em uma determinada área e outros são 

analisados em mais de uma, porém sob diferentes enfoques e contextos. Foram 

produzidos diversos estudos relacionados à epidemiologia, clínica, produção de 

medicamentos, imunobiológicos, inovação tecnológica, entre outros. Segundo 

Henriques (2017, p.24)  

 
[...] inúmeras disciplinas estão envolvidas em estudos que vão desde as 
características moleculares do vírus e de células com as quais ele interage 
até o desenvolvimento de políticas públicas para prevenção, atenção e 
cuidado. (HENRIQUES, 2017, p.24). 
 
 

A seguir, são apresentadas informações produzidas a partir do levantamento 

da produção científica sobre o tema Zika publicada em periódicos científicos 

indexados na base Scopus, no período entre 2014 e 2018. 

Primeiramente, a partir da análise quantitativa e qualitativa demonstra-se que a 

Zika é um tema global e amplo, envolvendo atores e instituições de diferentes áreas 

que precisam trabalhar de forma cooperativa e colaborativa na produção de novos 

conhecimentos sobre o tema e que necessita de investimentos para o 
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desenvolvimento das pesquisas. Ainda, por meio da classificação dos periódicos em 

áreas de conhecimento tornou-se possível demonstrar que a Zika é pesquisada em 

diferentes áreas de conhecimento. 

Com relação à análise dos domínios conceituais da Zika apresenta-se um olhar 

diferenciado sobre o tema, buscando, a partir das palavras-chave identificadas nos 

artigos selecionados, demonstrar, com o uso do vocabulário controlado DeCS, as 

categorias conceituais que representam o tema Zika. Também, apresenta como 

proposta, identificar e expor a diversidade de assuntos que são analisados nas 

diferentes áreas de conhecimento e, novamente, a fim de caracterizar a Zika 

enquanto objeto de fronteira, destacar os assuntos análogos e suas relações entre 

diferentes áreas de conhecimento. 

O volume de artigos produzidos sobre o tema Zika no período de 2014-2018 e 

indexados na base Scopus foi alto, um total de 3.610 artigos (gráfico 3). Comparando 

com o quadriênio anterior, onde foram produzidos apenas 15 artigos, houve um 

aumento de mais de quatro mil por cento na produção. 

 

Gráfico 3 –Número de artigos publicados no período de 2014 a 2018 indexados 
na base Scopus. 

 

 
Fonte: Scopus. 

 

Impacta o aumento expressivo na produção de conhecimento sobre o tema, 

pois no ano de 2014 observa-se ainda uma baixa produção, seguindo um aumento 

gradativo em 2015 na época em que surgiram os casos no Brasil e, a partir de 2016, 

quando a OMS declara a Zika como Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional ocorre uma explosão no número de artigos publicados, visto que é 
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colocada a necessidade de participação e empenho dos estados-membros da World 

Health Organization no combate a emergência. 

O tema ganhou notoriedade não apenas no Brasil, país que foi acometido pela 

epidemia de Zika, mas também passou a ser destaque em outros países a partir do 

levantamento da conjectura apontada no Brasil sobre a relação do Zika vírus com o 

aumento dos casos de microcefalia no país. 

Estados Unidos foi o país com o maior número de publicações de artigos sobre 

o tema ao longo do período de 2014 a 2018. O Brasil, país que sofreu com a epidemia 

de microcefalia, alcançou a segunda colocação, conforme pode ser visto no gráfico 4. 

Observa-se um grande distanciamento entre os EUA e o Brasil, uma diferença de 

40% que sugere a necessidade de um maior investimento na pesquisa sobre Zika no 

país. 

 

Gráfico 4 –Artigos sobre Zika por país. 
 

 
Fonte: Scopus. 

 

O número de periódicos que publicaram artigos com o tema Zika também pode 

ser considerado alto, foram 159 periódicos (Anexo 10) ao longo do período de 2014 a 

2018. Porém, observa-se que no Brasil foram identificados apenas oito periódicos148 

contabilizando 83 artigos científicos publicados. Destaca-se que o total de artigos 

brasileiros refere-se a soma dos artigos publicados em periódicos do Brasil e da 

afiliação, ou seja, autores que atuam em instituições brasileiras. À frente, como 
                                                             

148 Cadernos de Saúde Pública (13 artigos); Epidemiologia e Serviços de Saúde - Revista do Sistema 
Único de Saúde do Brasil (12 artigos);Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (23 artigos);Interface - 
Comunicação, Saúde, Educação (5 artigos); Revista Brasileira de Entomologia (6 artigos);Revista 
Brasileira de Saúde Materno Infantil (10 artigos);Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 
(8 artigos);Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo (6 artigos). 
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poderá ser observado, grande parte dos pesquisadores brasileiros publicaram suas 

pesquisas em periódicos internacionais, o que contribuiu para dar maior visibilidade 

ao tema a nível mundial. 

Também foram consideradas as afiliações dos autores visando identificar os 

tipos de instituições que realizam pesquisas sobre o tema Zika. Para classificar as 

instituições por tipos foram utilizadas as categorias estabelecidas pelo DeCS (2019, 

online). Por meio do gráfico 5, é possível observar que grande parte das pesquisas 

são produzidas nas instituições de ensino superior149, seguidas das academias e 

institutos150, órgãos governamentais151 e, por fim, instalações de saúde152. 

 

Gráfico 5 –Tipo de Instituição. 
 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Como pode ser observado, os estudos não estão limitados aos espaços dos 

laboratórios de pesquisa, mas são realizados também em outros ambientes e não 

                                                             

149 Instituições de Ensino Superior: instituições educacionais de ensino superior, tais como escolas, 
faculdades e universidades. (DeCS, 2019, on-line). 
150 Academias e Institutos que também apresentam como sinônimos institutos, institutos de pesquisa, 
instituição de pesquisa e centro de pesquisa são organizações representativas de áreas especializadas 
que são aceitas como autoridades; podem ser não governamentais, universidades ou uma organização 
independente de pesquisa, por ex. Academia Nacional de Ciências etc. (DeCS, 2019, on-line). 
151 Órgãos Governamentais também conhecidos como Agências Governamentais são unidades 
administrativas do governo responsáveis por criarem políticas e administrarem as atividades 
governamentais. (DeCS, 2019, online). 
152 Instalações de Saúde ou ainda Estabelecimentos de Saúde ou Instituições de Saúde segundo o 
DeCS são instituições que provêem serviços médicos e de saúde. (DeCS, 2019, on-line). 
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somente por cientistas e pesquisadores. Isso permite inferir que o tema Zika traz 

diversos aspectos científicos, culturais e sociais que são debatidos no âmbito 

acadêmico, científico, governamental, entre outros, o que proporciona, mais uma vez, 

a reflexão de que a Zica pode ser considerada um objeto de fronteira, atendendo a 

diversas comunidades científicas e de prática. 

Com relação a afiliação (gráfico 6), a Fundação Oswaldo Cruz merece grande 

destaque, pois foi a instituição científica brasileira que mais produziu trabalhos sobre 

o tema: 219 artigos. Nacionalmente, as universidades foram as que mais produziram, 

somando 287 artigos. Maior concentração na região sudeste: Universidade de São 

Paulo (116), Universidade Federal do Rio de Janeiro (77), Universidade Estadual 

Paulista (35), Universidade Estadual de Campinas (30) e Universidade Federal de 

Minas Gerais (29). E na região nordeste destacam-se, em Pernambuco (região 

acometida pelo maior número de casos de microcefalia), a Universidade Federal de 

Pernambuco (28) e a Universidade de Pernambuco (36) e no Ceará, a Universidade 

Federal do Ceará (15). 

Também no Estado de Pernambuco registra-se um elevado número de 

trabalhos no Instituto Materno Infantil de Pernambuco (18), devido aos casos de 

microcefalia na região; e no Pará, o Instituto Evandro Chagas (21), que teve papel 

crucial na identificação da relação entre o Zika vírus e a microcefalia. 

 

Gráfico 6 –Afiliação. 
 

 

Fonte: Scopus. 
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Sobre o financiamento das pesquisas, foram identificadas 143 instituições 

(Anexo 11) que fomentaram 2.527 estudos relacionados à Zika, entre os anos de 

2014 e 2018. O gráfico 7 demonstra que os Estados Unidos investiram fortemente nas 

pesquisas sobre Zika. O National Institutes of Health, considerado o maior centro de 

pesquisa biomédica do mundo, financiou pesquisas que resultaram na publicação de 

526 artigos, resultado da soma do financiamento do National Institute of Allergy and 

Infectology, que é uma agência governamental do departamento de Saúde e Serviços 

Humanos dos Estados Unidos da América e pertence ao NIH.  

No Brasil destacam-se o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, com 140 pesquisas financiadas e a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), alcançando o quinto lugar, com 85 artigos 

gerados a partir de financiamento da agência. As Fundações de Amparo à Pesquisa 

também financiaram pesquisas relacionadas à Zika: São Paulo, 49 publicações; Rio 

de Janeiro, 47; Pernambuco, 15 e Minas Gerais, com 12 publicações. A China 

também apresenta um número considerável, fomentando 104 artigos resultantes de 

pesquisas científicas realizadas. 

 
Gráfico 7 –Pesquisas realizadas com financiamento. 

 

 
Fonte: próprio autor. 
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Sobre a identificação das áreas de conhecimento que estudam o tema Zika, a 

base Scopus classifica os periódicos que publicaram artigos sobre o tema Zika entre o 

período de 2014 a 2018, em 28 áreas conforme demonstrado no quadro 7. 
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Quadro 7 – Áreas de conhecimento dos periódicos. 
 

Áreas do Conhecimento 

Medicina 

Imunologia e Microbiologia 

Bioquímica, Genética e Biologia Molecular 

Ciências Agrárias e Biológicas 

Farmacologia, Toxicologia e Farmacêutica 

Multidisciplinar 

Ciência Ambiental 

Química 

Ciências Sociais 

Profissões de Saúde 

Epidemiologia 

Neurociência 

Física e Astronomia 

Veterinária 

Engenharia Química 

Engenharia 

Matemática 

Enfermagem 

Ciência da Computação 

Negócios, Gestão e Contabilidade 

Artes e Humanidades 

Ciências da decisão 

Odontologia 

Psicologia 

Economia, Econometria e Finanças 

Ciências da Terra e Planetárias 

Energia 

Indeterminado 
Fonte: Scopus. 

 

A grande maioria dos artigos sobre Zika, conforme apresentado no gráfico 8, 

foram publicados em periódicos da área da Medicina, seguido da Imunologia e 

Microbiologia. Porém, a partir do gráfico fica evidente que esse é um tema pesquisado 

em muitas e diferentes áreas das ciências humanas e exatas. Entende-se que a Zika 

possui uma diversidade de aspectos que são específicos de determinadas áreas, 

como por exemplo, nas Ciências Sociais o impacto social das crianças acometidas 



156 
 

pela microcefalia; e aspectos mais amplos, como o combate ao Zika vírus que 

mobiliza ações sociais, de pesquisa, econômicas, culturais etc. 

 

Gráfico 8 –Artigos por área de conhecimento. 
 

 
Fonte: Scopus. 

 

Essas áreas foram classificadas a partir da Tabela de Áreas do Conhecimento 

do CNPq em 8 grandes áreas de conhecimento (quadro 7): Ciências Agrárias; 

Ciências Biológicas; Ciências da Saúde; Ciências Exatas e da Terra; Ciências 

Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Engenharias e Linguística, Letras e Arte. Não 

foi identificada uma classificação na Tabela de áreas do CNPq para a categoria 

Ciências da Decisão e, devido a isso, ela não foi incluída no estudo, assim como as 

categorias multidisciplinar e indeterminado. 
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Quadro 8 – Áreas de conhecimento do CNPq. 
 

 
Áreas de Conhecimento do CNPq 
 

Áreas de conhecimento dos Periódicos 

Ciências Agrárias Ciências Agrárias e Biológicas  

Veterinária  

Ciências Biológicas Bioquímica, Genética e Biologia Molecular 

Imunologia e Microbiologia  

Farmacologia, Toxicologia e Farmacêutica 

Ciências da Saúde Enfermagem 

Epidemiologia 

Medicina  

Neurociência 

Odontologia 

Profissões da saúde 

Ciências Exatas e da Terra Ciência Ambiental  

Ciência da Computação 

Ciências da Terra e Planetárias  

Física e Astronomia 

Matemática 

Química  

Ciências Humanas Psicologia 

Ciências Sociais Aplicadas Ciências Sociais  

Economia, Econometria e Finanças 

Negócios, Gestão e Contabilidade 

Engenharias Energia 

Engenharia  

Engenharia Química  

Linguística, Letras e Artes Artes e Humanidades  
Fonte: próprio autor. 

 

Considerando-se os procedimentos metodológicos apresentados na seção 2 - 

Fundamentos e Procedimentos Metodológicos, a partir da identificação de cada área 

de conhecimento em que os periódicos científicos foram classificados, foi realizada 

uma análise dos conceitos representados nos artigos por meio das palavras-chave 

que foram classificadas nas categorias do vocabulário controlado da área da Saúde 

DeCS. Com isso, foi possível evidenciar quais aspectos da Zika são abordados pelas 

áreas e ainda identificar os pontos de interseção existentes entre eles. 

A partir da identificação dos descritores do DeCS correspondentes as palavras-

chave dos artigos e da classificação dos descritores nas categorias propostas por 

este vocabulário controlado, tornou-se possível identificar a produção do 
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conhecimento resultante da pesquisa em Zika, apresentando quais conceitos são 

utilizados em cada uma das áreas de conhecimento, conforme poderá ser observado 

no Anexo 12. No Anexo 13 apresenta-se uma listagem das categorias com os 

descritores identificados em cada área de conhecimento, permitindo demonstrar a 

diversidade de assuntos que são tratados referentes ao tema Zika em diferentes 

áreas do conhecimento. A partir desses dois anexos, a Tabela 4 apresenta, de forma 

sintetizada, a produção do conhecimento em Zika. 
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Tabela 4 –Produção do conhecimento resultado da pesquisa em Zika. 

Categorias 

 
Áreas de conhecimento 

 

Ciências 
Agrárias 

Ciências 
Biológicas 

Ciências da 
Saúde 

Ciências 
Exatas e da 

Terra 

Ciências 
Humanas 

Ciências 
Sociais 

Aplicadas 
Engenharias 

Letras e 
Artes e 

Linguística 

Anatomia X X X X  X X X 

Antropologia, Educação...  X X X X X X X 

Assistência à Saúde X X X X X X X X 

Características de Publicações X X X X  X  X 

Ciência da Informação    X X X   

Ciência e Saúde X  X X  X  X 

Ciências Humanas   X     X 

Compostos Químicos X X X X X X X X 

Denominações de Grupos X X X X X X  X 

Denominações Geográficas X X X X X X X X 

Disciplinas e Ocupações X X X X X X X X 

Doenças X X X X X X X X 

Fenômenos e Processos X X X X X X X X 

Homeopatia X   X     

Organismos X X X X X X X X 

Psiquiatria e Psicologia X X X X X X  X 

Saúde Pública X X X X X X X X 

Técnicas e Equipamentos... X X X X X X X X 

Tecnologia, Indústria...    X X  X  

Vigilância Sanitária X X X X   X X 

Total de categorias 16 15 17 19 13 16 13 17 

Fonte: próprio autor.
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As categorias do DeCS que foram utilizadas para classificar os 

descritores identificados nos artigos que tratam do tema Zika, representam o 

universo do conhecimento em Zika, ou seja, essa estrutura pode ser vista como 

a representação da realidade da produção do conhecimento em Zika. Observa-

se que no âmbito das áreas de conhecimento identificadas, o tema Zica está 

sendo abordado em diversas categorias e estas se apresentam também 

repetidas em diversas áreas. Constata-se assim, que o tema Zica, no âmbito 

das áreas de conhecimento identificadas, é bastante abrangente e analisado 

sob vários aspectos. 

Tendo em vista a proposta dessa pesquisa de caracterizar a Zika 

enquanto objeto de fronteira, a subseção 6.4 trata do aspecto relacionado a 

comunidade científica e de prática, considerada uma das características dos 

objetos de fronteira. 

 

6.4 AS COMUNIDADES CIENTÍFICAS E DE PRÁTICA DA ZIKA NA FIOCRUZ 

 

Como mencionado na seção 5, os objetos de fronteira tem como uma de 

suas características a reunião de grupos, formais ou informais (comunidades 

científicas e de prática), que trabalham em conjunto visando atender um 

objetivo em comum. O conceito de comunidades de prática foi cunhado por 

Jean Lave e Etienne Wenger na área de teoria da aprendizagem, onde Wenger 

(2010) afirma que a aprendizagem envolve relações sociais. 

 
 
O conceito de comunidade de prática não existe por si só. Faz parte 
de um quadro conceitual mais amplo para pensar a aprendizagem 
nas suas dimensões sociais. É uma perspectiva que localiza a 
aprendizagem, não na cabeça ou fora dela, mas na relação entre a 
pessoa e o mundo, que para os seres humanos é uma pessoa social 
em um mundo social. Nessa relação de participação, o social e o 
individual se constituem. Quando me refiro à ‘teoria’ a seguir, refiro-
me a esta versão da teoria da aprendizagem social. (WENGER, 2010, 
p.1, tradução nossa). 
 
 

Uma comunidade científica e de prática pode ser considerada como um 

sistema social simples, um sistema de aprendizagem social. Segundo Wenger 

(2010, p.1, tradução nossa) “[...] é a unidade social mais simples que possui as 



161 
 

características de um sistema de aprendizagem social” e que está relacionada 

a fazeres, ações. 

Nessa pesquisa, para demonstrar a existência de comunidades 

científicas e de prática que tratam do tema Zika sob seus aspectos particulares, 

escolheu-se, conforme os critérios apresentados na subseção 2.1, a Fundação 

Oswaldo Cruz enquanto organização para análise. 

Foram selecionadas três linhas de pesquisa sobre a Zika, pertencentes a 

três Grupos de Pesquisa do CNPq, liderados pela Fiocruz na área das Ciências 

da Saúde, nas subáreas de Saúde Coletiva e Medicina: a) Estudos qualitativos 

analíticos e avaliativos; b) Patogênese da infecção por Arbovirus e c) 

Manifestações neurológicas das arboviroses. 

Entende-se que a produção dos membros da linha de pesquisa traduz a 

prática deles. Os artigos produzidos pelos integrantes das CoPS são artefatos 

que fazem parte de um processo dinâmico e ativo da pesquisa: são resultantes 

de atividades, conversas, negociações, utilização de métodos e procedimentos 

e são os resultados/produtos das pesquisas que refletem a experiência 

compartilhada e a interação entre os integrantes. 

Apresenta-se, a seguir, informações sobre cada linha de pesquisa que 

será analisada nessa pesquisa. 

 

Ciências da Saúde – Saúde Coletiva:  

Grupo de Pesquisa da Epidemia de Microcefalia. 

Líderes: Wayner Vieira de Souza e Celina Maria TurchiMartelli. 

Unidade: Instituto de Pesquisa Aggeu Magalhães. 

Linha de Pesquisa: Estudos qualitativos analíticos e avaliativos. 

Objetivos da linha de pesquisa: aprimorar eixos analíticos e avaliativos, 

utilizando abordagens qualitativas, voltados para as repercussões 

demográficas, sociais, econômicas e emocionais de mulheres acometidas pela 

infecção por Zika vírus durante a gravidez. Objetiva também analisar as 

consequências sobre saúde, fecundidade e direitos sexuais e reprodutivos das 

mulheres, assim como colaborar na elaboração de instrumentos, protocolos e 

outros. 
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Ciências da Saúde – Medicina: 

Grupo de Pesquisa Interdisciplinar de Pesquisas Médicas. 

Líderes: Alda Maria da Cruz e Verônica Viana Vieira. 

Unidade: Instituto Oswaldo Cruz. 

Linha de Pesquisa: Patogênese da Infecção por Arbovírus. 

Objetivos da linha de pesquisa: A principal linha de atuação se insere na área 

de conhecimento: Ciências Biológicas (Microbiologia e Morfologia), com ênfase 

na patogênese das Arboviroses, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Histopatologia, Imunohistoquímica, estratégias e metodologias aplicadas a 

análise por microscopia eletrônica nos casos de dengue, zika e chikungunya. 

 

Ciências da Saúde – Medicina: 

Grupo de Pesquisa Pesquisa Clínica em Neuroinfecções. 

Líderes: Abelardo de Queiroz Campos Araújo e Ana Claudia Celestino Bezerra 

Leite. 

Unidade: Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas. 

Linha de Pesquisa: Manifestações Neurológicas das Arboviroses. 

Objetivos da linha de pesquisa: Identificar aspectos clínicos e laboratoriais das 

infecções por Arbovírus. 

A seguir são apresentados nos Quadros 9, 10 e 11 os integrantes das 

linhas de pesquisa, titulação, instituição e atuação profissional e os seus artigos 

produzidos que tratam do tema Zika, identificados em seus currículos lattes. 
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Quadro 9 -Grupo de Pesquisa da Epidemia de Microcefalia. Linha de Pesquisa: Estudos qualitativos analíticos e avaliativos. 
 

Integrante Titulação Instituição Artigos relacionados à Zika 

Sandra V. Alves 
Doutorado 
Sociologia 

Pesquisadora 
Programa de Pós-Graduação em 
Saúde Coletiva da Universidade 

Federal de Pernambuco  

Emergency and permanence of the Zika virus epidemic: 
an agenda connecting research and policy. 

Social and economic impacts of congenital Zika 
syndrome in Brazil: Study protocol and rationale for a 
mixed-methods study. 

Epidemia de microcefalia e vírus Zika: a construção do 
conhecimento em epidemiologia.  

Women's Reproductive Intentions and Behaviors during 
the Zika Epidemic in Brazil. 

Association between microcephaly, Zika virus infection, 
and other risk factors in Brazil: final report of a case-
control study.  

Association between Zika virus infection and 
microcephaly in Brazil, January to May, 2016: 
preliminary report of a case-control study. 

Camila P. L. de Melo 
Doutorado 
Sociologia 

Pesquisadora 
Centro de Pesquisas Aggeu 

Magalhães/FIOCRUZ 

Emergency and permanence of the Zika virus epidemic: 
an agenda connecting research and policy.  

Social and economic impacts of congenital Zika 
syndrome in Brazil: Study protocol and rationale for a 
mixed-methods study 
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Integrante Titulação Instituição Artigos relacionados à Zika 

Thália V. B. de Araújo 
Doutorado Saúde 

Coletiva 

Professora Associada 
Universidade Federal de 

Pernambuco 

Perinatal analyses of Zika- and dengue virus-specific 
neutralizing antibodies: A microcephaly case-control 
study in an area of high dengue endemicity in Brazil. 

Social and economic impacts of congenital Zika 
syndrome in Brazil: Study protocol and rationale for a 
mixed-methods study.  

Epidemia de microcefalia e vírus Zika: a construção do 
conhecimento em epidemiologia.  

Microcephaly epidemic related to the Zika virus and 
living conditions in Recife, Northeast Brazil. 

Association between microcephaly, Zika virus infection, 
and other risk factors in Brazil: final report of a case-
control study.  

Initial Description of the Presumed Congenital Zika 
Syndrome.  

Association between Zika virus infection and 
microcephaly in Brazil, January to May, 2016: 
preliminary report of a case-control study.  

Zika virus and microcephaly - Authors' reply 

Tereza M. Lyra 
Doutorado Saúde 

Pública 

Pesquisadora 
Centro de Pesquisas Aggeu 

Magalhães/FIOCRUZ 

Microcephaly epidemic related to the Zika virus and 
living conditions in Recife, Northeast Brazil.  

Emergency and permanence of the Zika virus epidemic: 
an agenda connecting research and policy.  

Social and economic impacts of congenital Zika 
syndrome in Brazil: Study protocol and rationale for a 
mixed-methods study. 
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Integrante Titulação Instituição Artigos relacionados à Zika 

Ana Paula L. de Mel 
Mestrado 

Saúde Coletiva 

Doutoranda em Saúde Pública 
Centro de Pesquisas Aggeu 

Magalhães/FIOCRUZ 

Social and economic impacts of congenital Zika 
syndrome in Brazil: Study protocol and rationale for a 
mixed-methods study.  

Epidemia de microcefalia e vírus Zika: a construção do 
conhecimento em epidemiologia. 

Emergência e permanência da epidemia do vírus Zika: 
uma agenda que conecta pesquisa e política. 

Association between microcephaly, Zika virus infection, 
and other risk factors in Brazil: final report of a case-
control study.  

Association between Zika virus infection and 
microcephaly in Brazil, January to May, 2016: 
preliminary report of a case-control study. 

Fonte: próprio autor. 
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Quadro 10 -Grupo de Pesquisa Interdisciplinar de Pesquisas Médicas.Linha de Pesquisa: Patogênese da Infecção por Arbovírus. 
 

Integrante Titulação Instituição Artigos relacionados à Zika 

Marciano V. Paes 
Doutorado Biologia 
Celular e Molecular 

Pesquisador em Saúde Pública 
Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ 

Placental Inflammation and Fetal Injury in a Rare Zika 
Case Associated With Guillain-Barré Syndrome and 
Abortion.  

Zika virus found in brain tissue of a multiple sclerosis 
patient undergoing an acute disseminated 
encephalomyelitis-like episode.  

Placental Histopathology and Clinical Presentation of 
Severe Congenital Zika Syndrome in a Human 
Immunodeficiency Virus-Exposed Uninfected Infant. 

Kíssila Rabelo 

Doutoranda 
Fisiopatologia Clínica 

e 
Experimental/UERJ 

Técnica Universitária 
Departamento de Histologia e 

Embriologia/UERJ 

Placental Inflammation and Fetal Injury in a Rare Zika 
Case Associated With Guillain-Barré Syndrome and 
Abortion. 

Zika virus found in brain tissue of a multiple sclerosis 
patient undergoing an acute disseminated 
encephalomyelitis-like episode. 

Placental Histopathology and Clinical Presentation of 
Severe Congenital Zika Syndrome in a Human 
Immunodeficiency Virus-Exposed Uninfected Infant. 

Natalia G. Salomão 
Doutoranda Medicina 

Tropical/IOC 

Laboratório Interdisciplinar de 
Pesquisas Médicas do Instituto 

Oswaldo Cruz/FIOCRUZ 

Placental Inflammation and Fetal Injury in a Rare Zika 
Case Associated With Guillain-Barré Syndrome and 
Abortion.  

Placental Histopathology and Clinical Presentation of 
Severe Congenital Zika Syndrome in a Human 
Immunodeficiency Virus-Exposed Uninfected Infant. 

Fonte: próprio autor. 
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Quadro 11 -Grupo de Pesquisa Pesquisa Clínica em Neuroinfecções. Linha de Pesquisa: Manifestações Neurológicas das 
Arboviroses. 
 

Integrante Titulação Instituição Artigos relacionados à Zika 

Marcus T. T. da Silva 
Doutorado 
Neurologia 

Professor Permanente  
Curso de Pós-Graduação do Instituto 
Nacional de Infectologia/FIOCRUZ 

The spectrum of neurological disease associated with 
Zika and chikungunya viruses in adults in Rio de Janeiro, 
Brazil: A case series. 

Zika virus-associated neurological disorders: a review.  

Neurological manifestations of Chikungunya and Zika 
infections. 

Fonte: próprio autor.
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Nessas três linhas de pesquisa podem-se identificar pesquisadores e 

alunos de diferentes áreas do conhecimento e distintas vinculações 

institucionais, porém entende-se que a pesquisa é liderada e conduzida pela 

Fiocruz e que isso não descaracteriza uma comunidade científica e de prática 

visto que, segundo Fernandes et al. (2016, p.)  

 
 
[...] As CoPs ‘ultrapassam os limites organizacionais’ e são criadas 
naturalmente pela necessidade de compartilhar conhecimentos em 
comum [...] As CoPs podem ser grandes ou pequenas, presenciais ou 
virtuais, locais ou globais, com membros internos ou externos à 
organização. (FERNANDES et al., 2016). 

 

Além disso, as linhas de pesquisa não possuem muitos membros: uma 

possui apenas um integrante e as outras com três e cinco membros, mas 

apresentam uma quantidade de artigos que possibilita fazer uma análise com o 

fim de identificar as técnicas, métodos e processos utilizados para a realização 

das pesquisas científicas e que geram os dados de pesquisa. A partir desta 

identificação foi possível elaborar um quadro (Anexo 14) a partir das 

comunidades científicas e de prática estudadas apresentando o termo 

encontrado no artigo, o descritor DeCS relacionado e a categoria a qual 

pertence, possibilitando identificar as diferentes características existentes, tais 

como os métodos, equipamentos e proocedimentos utilizados para o 

desenvolvimento das pesquisas na Saúde Coletiva e na Medicina dentro das 

CoPS, a partir da classificação dos descritores no DeCS. 

O levantamamento dos descritores identificados nos artigos, serviu para 

elaboração do Quadro 12, que compara o uso dos descritores em comum 

dentro das Ciências da Saúde nas subáreas Saúde Coletiva e Medicina, e 

também, a comparação com os descritores identificados nos artigos das 

Ciências da Saúde publicados na base Scopus. 
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Quadro 12 – Quadro comparativo sobre uso dos descritores DeCS. 
 

Descritores DeCS identificados nas CoPS Saúde Coletiva Medicina Scopus 

Análise de regressão X   

Análise espacial X   

Coleta de dados X   

Diagnóstico por imagem X  X 

Ecocardiograma  X  

Ensaio de imunoadsorção enzimática X X X 

Espectroscopia de ressonância magnética  X  

Estatísticas não paramétricas X X  

Estudos controlados antes e depois X  X 

Estudos de coortes X  X 

Estudos epidemiológicos X   

Estudos prospectivos X   

Exame eunrológico  X  

Grupos focais X   

Imunofluorescência  X X 

Imuno-histoquímica  X  

Inquéritos e questionários X   

Métodos epidemiológicos X   

Monitorização neurofisiológica  X  

Oftalmoscopia  X  

Pesquisa fetal  X  

Punção espinhal  X X 

Rastreamento de células  X  

Reação em cadeia da polimerase X X X 

Reação em cadeia da polimerase em tempo real X   

Reações cruzadas X   
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Descritores DeCS identificados nas CoPS Saúde Coletiva Medicina Scopus 

Sensibilidade e especificidade X   

Técnicas de laboratório clínico  X  

Técnicas histológicas  X  

Testes de neutralização X X  

Testes hematológicos  X  

Testes sorológicos X  X 

Tomografia computadorizada com tomografia por 
emissão de pósitrons  

X   

Tomografia computadorizada por raios X  X  

Ultrassonografia X X X 

Ultrassonografia pré-natal X   

Urinálise  X X 
Fonte: próprio autor.
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Foi identificado um total de 37 descritores utilizados para descrever as 

técnicas, métodos e procedimentos utilizados nas pesquisas científicas sobre 

Zika, na Saúde Coletiva e na Medicina. A partir dos dados expostos no quadro 

12 verifica-se que mesmo dentro do campo das Ciências da Saúde e tratando-

se de uma mesma organização, a Fiocruz, são utilizados diferentes descritores, 

que neste caso representam métodos, técnicas e procedimentos utilizados nas 

pesquisas científicas e que, a partir desses são produzidos os dados de 

pesquisa, nas duas áreas. 

Identificou-se o uso comum na Saúde Coletiva e na Medicina de apenas 

cinco descritores: ensaio de imunoadsorção enzimática; estatísticas não 

paramétricas; reação em cadeia da polimerase; testes de neutralização e 

ultrassonografia. Entende-se que ainda dentro da mesma área, as técnicas, 

métodos e procedimentos são bem distintos. A Saúde Coletiva utiliza mais 

métodos epidemiológicos enquanto que a Medicina utiliza, em grande parte, 

técnicas laboratoriais. Com isso, são produzidos diferentes dados de pesquisa, 

que possuem características específicas e atendem a diferentes CoPS. 

No quadro comparativo, também observou-se que dos 37 descritores 

identificados nas CoPS da Zika na Fiocruz, apenas 10 foram identificados na 

análise do domínio conceitual da Zika nas Ciências da Saúde, ou seja, no 

levantamento realizado na base Scopus onde foram identificados os 

descritores utilizados nos artigos do campo das Ciências da Saúde. Esse 

quadro serviu para identificar e demonstrar as diferentes características 

existentes nas duas subáreas do conhecimento, no âmbito das Ciências da 

Saúde e, ainda, que as características identificadas nessas subáreas se 

diferenciam das apresentadas nos artigos relacionados ao campo da Saúde, 

identificados na base Scopus.  

Essa constatação reforça o entendimento dessa pesquisa de que as 

especificidades das subáreas de conhecimento devem ser consideradas ao se 

pensar na descrição dos dados de pesquisa que são produzidos pelas CoPS. 

Fica evidente que não se pode realizar o processo de descrição de forma 

generalizada e com um único padrão de descrição. Para um efetivo acesso e 

compartilhamento visando o reuso dos dados é necessário identificar 

metadados que atendam as diferentes Comunidades de Pesquisa que tratem 
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do tema Zika que, como será visto à seguir, possui suas especificidades 

enquanto um objeto de fronteira. 

 

6.5 A ZIKA ENQUANTO OBJETO DE FRONTEIRA 

 

Segundo Star e Griesemer (1989), o surgimento de descobertas e o 

desenvolvimento de novos conhecimentos científicos necessitam de 

comunicação e de colaboração entre atores de diferentes mundos sociais, ou 

seja, o trabalho científico é heterogêneo, depende de cooperação para 

estabelecer entendimentos comuns, garantir a confiabilidade entre esses 

mundos e ainda para coletar informações que mantenham sua integridade ao 

longo do tempo, espaço e contingências locais. 

Sobre esta fala de Star e Griesemer pode-se constatar que a epidemia 

de Zika vírus no Brasil seguiu estes eventos, ou seja, num primeiro momento 

surge no sertão nordestino uma doença ‘misteriosa’ que após o início de uma 

comunicação e troca de informações e dados de pesquisa entre diferentes 

profissionais (inicialmente o médico da beira de leito e o cientista do 

laboratório), que trabalharam de forma colaborativa refutando diversas 

hipóteses, descobrem a presença do Zika vírus no Brasil e, num segundo 

momento, o importante papel das gestantes e das mães que tiveram filhos 

acometidos pela microcefalia, junto aos obstetras, pediatras, neurologistas e 

cientistas, por meio de investigação teórica e de bancada, com troca de 

informações, análise de dados, tradução e aceites entre as áreas, tornando 

possível trazer um novo conhecimento científico: a relação entre o Zika vírus e 

a microcefalia.  

A Zika pode ser entendida como um objeto de interseção entre 

diferentes mundos sociais e que necessita de uma representação comum que 

possibilite e facilite um modus operandi colaborativo. “Cientistas e outros atores 

que contribuem para a ciência traduzem, negociam, debatem, triangulam e 

simplificam para trabalhar juntos.” (STAR; GRIESEMER, 1989, p.389, tradução 

nossa). Ou seja, é importante aliar os diferentes mundos sociais para 

compartilharem as atividades de suas áreas. Essa é a base do que os autores 

denominam abordagem ecológica, ou seja, são reunidos e apreciados pontos 
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de vista de diferentes mundos sociais para que haja coerência nas 

interpretações. 

Foi exatamente isso que ocorreu no caso da Zika no Brasil. A história 

narrada no livro “Zika: do sertão nordestino à ameaça global” de Diniz (2016), 

proporciona uma visão detalhada dos eventos ocorridos com relação à 

descoberta do Zika vírus no Brasil e da sua relação com a microcefalia. Os 

conflitos de interesse, a competição e corrida pela descoberta, as 

desconfianças e discordâncias, as negociações e ajustes e, finalmente, a 

validação entre os pares e o reconhecimento de um novo fato científico. 

 
 
[...] as descobertas científcas nunca são solitárias: fazem parte de um 
amplo jogo de solução de quebra-cabeças em que vários jogadores 
concorrem simultaneamente. Houve intensa solidariedade entre 
pesquisadores e médicos brasileiros, mas também ressentimento e 
desavenças. (DINIZ, 2016, p.8). 
 
 

Com relação a abordagem ecológica proposta por Star e Griesemer, no 

caso da Zika no Brasil o papel de cada ator foi fundamental. Fazendo uma 

analogia com um jogo de lego, cada ator contribuía com informações-chave, 

que tinham sua importância dentro da pesquisa e essas informações foram 

reunidas, interpretadas e analisadas por diferentes comunidades que geravam 

novas informações, até se completar todas as peças do jogo: as descobertas 

científicas.  

Cada comunidade científica tem o seu papel dentro da arena e é 

necessário que haja entendimento (traduções) entre as partes para a 

realização dos objetivos propostos. Para isso, Star e Griesemer apontam como 

solução para realizar as traduções a criação de métodos de padronização e o 

desenvolvimento de objetos de fronteira.Estes objetos servem para indicar que 

é possível compartilhar espaços diferentes tornando-se a fronteira entre 

diversos grupos. 

Analisando a Zika com relação aos seus diferentes significados em 

diferentes mundos sociais, para o médico que teve o primeiro contato com os 

pacientes acometidos pelo vírus, tratava-se de uma doença, talvez uma virose, 

uma dengue leve ou alergia. Já para os cientistas significava algum tipo de 

vírus, mas qual? Um flavivírus, um parvovírus? E o cidadão que ouvia rumores 

sobre o uso de larvicidas e pesticidas na água potável para controle de vetores 
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ou mesmo lotes de vacinas contaminadas aplicadas nas grávidas, uma ameaça 

ao direito de reprodução das mulheres. E, o que esses diferentes mundos 

sociais tinham em comum: queriam respostas, descobertas! 

Tomando por base a definição, características e uso dos objetos de 

fronteira e ainda os diferentes tipos existentes (artefatos, conceitos, discursos, 

processos etc.), comparou-se a Zika enquanto objeto de fronteira conforme 

apresentado no quadro 13: 



175 
 

Quadro 13 –Análise das características da Zika enquanto objeto de fronteira. 
 

Característica de um objeto de fronteira  Análise comparativa com a Zika 
 
Artefatos abstratos ou físicos que estão nas 
interfaces entre organizações ou grupos de 
pessoas. (HUVILA, 2011). 
Os objetos de fronteira podem ser 
representações, abstrações ou metáforas que têm 
o poder de ‘falar’ para diferentes comunidades de 
prática. (FOX, 2011). 
 

 

Neste caso a Zika não é considerada um artefato, pois não foi construída pelo 
homem, ela existe na natureza, porém nesta pesquisa entende-se que permeia 
diferentes áreas de conhecimento e tem o ‘poder’ de falar para diferentes 
comunidades científicas e de prática, governos e cidadãos. 

 
Capacidade de unir as diferenças perceptivas e 
práticas entre as comunidades e facilitam a 
cooperação através da compreensão mútua 
emergente. (HUVILA, 2011). 
 

 

Houve diferenças perceptivas em dois momentos: na identificação do Zika vírus 
no Brasil e na sua relação com a microcefalia. Diferentes comunidades, por 
meio de cooperação realizaram a identificação nos dois momentos. 

 
Entidades que aumentam a capacidade de uma 
idéia, teoria ou prática de se traduzir em fronteiras 
culturalmente definidas, por exemplo, entre 
comunidades de conhecimento ou prática. (FOX, 
2011) 

 

A Zika é analisada sob diferentes aspectos em comunidades que atuam em 
áreas de conhecimento diferenciadas. 
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Característica de um objeto de fronteira  Análise comparativa com a Zika 

 
Os objetos de fronteiraexistem nos espaços limítrofes entre 
comunidades adjacentes de pessoas. As comunidades 
podem consistir de grupos informais ou comunidades que 
participam de organizações. (HUVILA et. al., 2016).  
 

 

Observam-se diferentes comunidades científicas e de prática, como 
por exemplo as CoPS da Fiocruz analisando o mesmo objeto: a Zika.  

Objetos de fronteira facilitam a cooperação e negociam 
significado, ajudando a articular conexões e desconexões 
entre comunidades, culturas e infra-estruturas de 
informação. (HUVILA et al., 2016). 
 
Objetos de fronteira são capazes de coordenar diferentes 
grupos sem um consenso sobre seus objetivos e 
interesses.(BRAND; JAX, 2007). 

 Evidencia-se a cooperação entre médicos com os cientistas por meio 
do envio de amostras de sangue, líquido aminiótico, fotografias de 
partes do corpo etc e também por parte dos pacientes que 
concordaram em ceder amostras para as pesquisas. Isso tudo 
permitiu dar significado a algo até então desconhecido. 
 
Evidenciam-se diferentes objetivos entre os diferentes grupos, com 
diferentes interesses: identificar a doença, descoberta científica, cura 
e tratamento para as crianças microcéfalas. A Zika uniu diferentes 
disciplinas científicas e grupos sociais. 

 
A maleabilidade dos objetos de fronteira é fundamental, pois 
eles mantêm uma estrutura reconhecível entre as 
comunidades, apesar de serem compreendidos de forma 
diferente em diferentes situações e contextos. Sua estrutura 
está sempre aberta a mudanças. (MOORE, 2017). 

 

O objeto Zika possui diferentes compreensões entre as diferentes 
comunidades científicas e de prática: doença, vírus, questão social 
etc. 

Fonte: próprio autor.



177 
 

Assim como no trabalho de Star e Griesemer (1989), cujo objetivo foi 

investigar como diferentes grupos de pessoas interagiram e trabalharam 

conjuntamente no mesmo interesse, quer seja na criação do Museum of 

Vertebrate Zoology, o mesmo ocorre ao se considerar a Zika, que desempenha 

diferentes papéis em diferentes mundos sociais (comunidades científicas e de 

prática). 

Grupos heterogêneos uniram-se por meio de uma ação coletiva frente à 

descoberta da doença e de seu combate. São diferentes mundos sociais ou 

comunidades científicas e de prática, tais como as CoPS da Fiocruz. Observa-

se, no caso da Zika, a interação e comunicação entre diferentes profissionais, 

de diferentes comunidades que compartilharam do mesmo objetivo: o estudo 

do Zika vírus e da sua relação com as doenças congênitas. 

O primeiro aspecto analisado está relacionado à necessidade de 

realização de um trabalho coletivo e cooperativo entre diferentes mundos 

sociais ou comunidades científicas e de prática, para o enfrentamento e 

combate a epidemia visando otimizar os esforços e acelerar a produção de 

conhecimento sobre a doença. Esta é uma das premissas apontadas por Star e 

Griesemer, quer seja, trabalho coletivo entre ‘mundos’ com diferentes pontos 

de vista e agendas e ainda o sucesso da cooperação entre membros de 

‘mundos’ diferentes.  

A partir do momento em que as doenças causadas pelo Zika vírus foram 

classificadas como doenças de emergência internacional de saúde pública e 

em razão do aumento da incidência de casos de microcefalia em bebês que 

foram gerados por grávidas infectadas pelo Zika vírus, houve a necessidade de 

realização de ações conjuntas entre os países (pesquisadores, institutos de 

pesquisa, governo e organizações internacionais) que fazem parte da OMS, 

por exemplo, o compartilhamento de dados de pesquisa, a rápida publicação 

de trabalhos científicos sobre o tema e a divulgação de informações sobre a 

incidência do vírus e sobre os pacientes que foram acometidos pelo vírus. 

A pesquisa sobre a Zika representou a união de esforços coletivos entre 

diferentes países, pois foram vários aspectos envolvidos: a identificação do 

vírus, o aumento dos casos de microcefalia, a descoberta da relação entre a 

microcefalia e o Zika vírus. Representantes de diferentes mundos sociais 

uniram-se para estudar a Zika realizando diferentes tipos de pesquisa: clínica, 
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básica, biomédica que geraram diversos tipos de dados de pesquisa com 

informações que foram analisadas, interpretadas, refutadas ou validadas.  

Além disso, a Zika alcançou outro patamar, comparando-a com outros 

tipos de doenças emergentes, pois deixou de ser considerada uma doença 

simples, sem gravidade, e passou a ser considerada um problema de saúde 

para o país e uma grande preocupação para outras nações. Por conta disso, 

foram encaminhados recursos para o estudo desta doença: pessoal, tecnologia 

e abertura de dados. 

 
 
A pesquisa no contexto de uma emergência é essencial. Novas 
respostas, em tempos diferentes das pesquisas rotineiras, são 
extremamente necessárias para frear e controlar a propagação de 
doenças e todos os riscos globais que elas representam. Desta 
forma, a pesquisa pode fornecer respostas imediatas para garantir a 
contenção, o tratamento e a prevenção dos eventos, auxiliando na 
redução o intervalo de tempo entre a declaração de emergência de 
saúde pública e a disponibilidade de tecnologias médicas eficazes. 
(JORGE, 2018, p.110). 
 
 

A abertura e o compartilhamento dos dados de pesquisa, como visto na 

subseção 3.1, e a criação de novas ferramentas tiveram um papel fundamental 

em todo o processo, facilitando o estudo coletivo. 

 
 
A abertura e compartilhamento de dados durante a ESPII e a ESPIN 
tornam-se fundamentais para a disponibilização de informações 
qualificadas, confiáveis e rápidas tanto para outros cientistas, como 
para governos e organismos envolvidos com as ações e respostas 
para contenção dos danos provocados pelos agentes causadores da 
emergência. Trata-se de uma obrigação moral dos pesquisadores, 
que ganham um protagonismo maior devido à apresentação de seus 
resultados de pesquisa e notoriedade mundial, ao mesmo tempo em 
que a sociedade anseia por orientações para evitar a doença. 
(JORGE, 2018, p.110) 
 
 

O conhecimento científico produzido sobre a pesquisa em Zika é 

construído por meio da interseção de diferentes áreas de conhecimento, em 

distintos países, cada um com sua agenda, preocupações, responsabilidades e 

formas de trabalho e sob diferentes prismas: doença, vírus, e além disso, fora 

do campo da Saúde adentrando no domínio dos problemas sociais, entre 

outros. O ponto é que participantes de diferentes áreas de conhecimento 

trabalham com zika: 
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 Os clínicos enquadram seus problemas em termos de casos 

individuais, pacientes individuais e procedimentos de operação 

padrão; 

 Médicos pesquisadores (epidemiologia, oftamologia, obstetrícia, 

neurologia, patologia...) trabalham tanto com os pacientes como 

com as abstrações teóricas que eles controem usando os 

surgimentos de casos ao longo do tempo e das regiões: Quantos 

pacientes foram acometidos? Quais os sintomas em comum? 

 Pesquisa básica (genética, virologia, biologia celular, biologia 

molecular, imunologia e neurociência) trabalha com abstrações 

teóricas e modelos materiais, por exemplo, quais são as origens 

da microcefalia? 

A comparação dos aspectos relacionados à Zika com as características 

identificadas na literatura sobre o conceito de objeto de fronteira e o caminho 

percorrido ao longo desta pesquisa: identificação das diferentes áreas de 

conhecimento onde a Zika transita, seus domínios conceituais e os diferentes 

mundos sociais (comunidades científicas e de prática) que realizam pesquisas 

em Zika puderam, de forma prática e aplicada, demonstrar que a Zika é um 

objeto de fronteira. 

Desta forma, comprovado que a Zika é um objeto de fronteira, torna-se 

possível enunciar diretrizes para a definição de metadados de dados de 

pesquisa de objetos de fronteira, utilizando a própria investigação feita sobre a 

Zika para trazer exemplos de como os aspectos considerados podem ser 

generalizáveis para outros objetos também considerados de fronteira.  
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7 DIRETRIZES PARA IDENTIFICAÇÃO DE METADADOS DE DADOS DE 

PESQUISA DE OBJETOS DE FRONTEIRA 

 

Esta seção apresenta um conjunto de diretrizes para a identificação de 

metadados de dados de pesquisa de objetos de fronteira, visando contribuir no 

desenvolvimento dos planos de gestão de dados e, consequentemente, 

fomentar as práticas de acesso e de compartilhamento dos dados de pesquisa, 

defendidas pela Ciência Aberta. As diretrizes foram elaboradas a partir da 

análise dos resultados obtidos com o desenvolvimento da pesquisa sobre a 

Zika. Todo embasamento para identificação das diretrizes foi construído de 

forma empírica, onde por meio do desenvolvimento de cada etapa, do caminho 

percorrido observou-se que era possível indicar diretrizes a serem aplicadas 

em objetos, considerados objetos de fronteira. 

Conceituando o termo diretriz, identificam-se na literatura diferentes 

definições, tais como a de Nurcan et al. (1999) que descrevem as diretrizes 

como um conjunto de indicações, que tem por objetivo alcançar um propósito 

ou a definição de Silva (2012), que caracteriza como um conjunto de ações 

para atingir um objetivo e um resultado esperado.  

As diretrizes podem ser textuais ou apresentadas na forma de 

fluxogramas (PISANELLI, 2004) e, de acordo com Nurcan et al. (1999), são 

compostas pelos seguintes elementos: a) nome da diretriz: expressa o 

propósito do processo; b) descrição da diretriz: descreve a diretriz; c) corpo da 

diretriz: apresenta instruções sobre como alcançar o objetivo esperado; d) 

situação da diretriz: descreve quando a diretriz pode ser aplicada; e) produto: o 

resultado que espera-se atingir. 

No âmbito desta pesquisa, entende-se que as diretrizes são 

recomendações propostas, que visam o alcance de determinado objetivo. 

Desta forma, apresentam-se recomendações para a identificação de 

metadados de dados de pesquisa de objetos de fronteira, a serem aplicadas na 

gestão dos dados de pesquisa. 

Importante explicitar que a aplicação das diretrizes, no âmbito desta 

tese, dizem respeito aos metadados descritivos, que representam um recurso 

para fins como a descoberta e o reuso e que não se propõe apresentar um 

padrão de metadados ou sugerir metadados descritivos para os dados de 
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pesquisa. Ressalta-se, que essas diretrizes são endereçadas, principalmente, 

para o responsável por criar e manter os metadados, seja ele, um pesquisador, 

um curador, gestor de projeto etc.  

Sendo assim, com base no caminho percorrido ao longo desta pesquisa, 

sistematiza-se, por meio de diretrizes, os procedimentos necessários para se 

identificar metadados descritivos considerando as especificidades das áreas de 

conhecimento. Para a apresentação de cada diretriz, procede-se, 

primeiramente, discorrendo sobre a trajetória percorrida e, a seguir, enuncia-se 

a diretriz, baseando-se no trabalho de Nurcan et al., descrevendo os seguintes 

elementos: nome, objetivo esperado e ação a ser realizada. 

 

7.1 DIRETRIZ 1 – IDENTIFICAR AS COMUNIDADES CIENTÍFICAS E DE 

PRÁTICA QUE PESQUISAM SOBRE O MESMO OBJETO 

 

Para propor metadados de dados de pesquisa, sugere-se, como primeiro 

passo, identificar grupos que pesquisam o mesmo objeto, ou seja, caracterizar 

as comunidades científicas e de prática que tem em comum o mesmo objeto de 

pesquisa.  

Na pesquisa sobre a Zika foi escolhida, enquanto organização, a Fiocruz 

e, por meio da análise dos Grupos de Pesquisa do CNPq, que tem como 

líderes pesquisadores desta organização e linhas de pesquisa sobre o tema 

Zika, foi possível caracterizar estas linhas de pesquisa como comunidades 

científicas e de prática. Desta forma, enuncia-se esta ação como a primeira 

diretriz para identificação de metadados de dados de pesquisa de objetos de 

fronteira. 

Nome: identificar as comunidades científicas e de prática que pesquisam sobre 

o mesmo objeto. 

Objetivo esperado: caracterizar os elementos que constituem cada 

comunidade científica e de prática. 

Ações a serem realizadas: no âmbito de uma organização selecionar, por 

exemplo, laboratórios, centros de estudo, departamentos etc. e, nestes 

ambientes, identificar as características que configuram as CoPS: domínio 

(identificar o objeto de pesquisa de interesse compartilhado); comunidade 
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(nome, filiação e formação acadêmica dos membros) e prática (trabalhos 

científicos desenvolvidos sobre o objeto de pesquisa). 

Obs.: como visto na seção seis, uma comunidade científica e de prática pode 

ser formada por membros de uma mesma organização ou por membros de 

diferentes organizações, locais ou globais e ainda, podem ser presenciais ou 

virtuais, grandes ou pequenas. 

 

7.2 DIRETRIZ 2 – IDENTIFICAR A(S) ÁREA(S) DE CONHECIMENTO ONDE 

O OBJETO DE FRONTEIRA ESTÁ INSERIDO 

 

Diferentes comunidades científicas e de prática, que pesquisam o 

mesmo objeto, possuem características distintas. Neste sentido, é necessário, 

no âmbito das CoPS, identificar as áreas de conhecimento da pesquisa 

científica. Com isso, verifica-se que o dado de pesquisa é investigado no 

contexto de uma área de conhecimento e isso evidencia diferentes aspectos 

que podem interferir na descrição dos dados de pesquisa. 

A análise da pesquisa em Zika nas comunidades científicas e de prática 

da Fiocruz demonstrou, por meio da identificação dos Grupos de Pesquisa do 

CNPq, que as CoPS da Fiocruz realizam distintas pesquisas sobre o tema Zika 

em diferentes áreas de conhecimento. Identificou-se a pesquisa em Zika nas 

Ciências da Saúde, nas suas subáreas: Saúde Coletiva e Medicina e nas 

Ciências Biológicas, nas subáreas: Imunologia, Microbiologia, Genética e 

Parasitologia. 

Considera-se importante identificar não somente as áreas de 

conhecimento, mas também as suas subáreas. Como visto, na análise das 

CoPS da Fiocruz, foi constatado que a Zika na área das Ciências da Saúde é 

analisada sob diferentes aspectos nas subáreas Medicina e Saúde Coletiva. 

Isso é um fator que pode influenciar na identificação dos metadados. Sendo 

assim, apresenta-se enquanto segunda diretriz para identificação de 

metadados de dados de pesquisa de objetos de fronteira: 

Nome: identificar a(s) área(s) de conhecimento onde o objeto de fronteira está 

inserido. 
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Objetivo esperado: considerar o contexto temático da pesquisa, visando 

identificar as áreas e subáreas de conhecimento onde o objeto de fronteira é 

abordado. 

Ações a serem realizadas: analisar o tema e identificar a(s) área(s) e 

subárea(s) de conhecimento onde o objeto de fronteira é abordado. 

 

7.3 DIRETRIZ 3 - INVESTIGAR AS CARACTERÍSTICAS INERENTES AO 

TEMA DA PESQUISA CIENTÍFICA NO ÂMBITO DAS ÁREAS DE 

CONHECIMENTO 

 

Como terceiro passo, propõe-se identificar as características inerentes 

ao tema, tendo em vista as especificidades de cada área, que podem auxiliar 

na identificação dos metadados descritivos a serem utilizados. 

Nesta pesquisa, o tema Zika foi explorado no contexto da Saúde 

Pública, mais especificamente relacionado às pesquisas realizadas durante o 

período da epidemia de Zika no Brasil (2015-2016). Ao se realizar a análise dos 

artigos produzidos pelas CoPS sobre a Zika na Fiocruz, ficou evidente que 

eram realizadas pesquisas sobre diferentes assuntos relacionados ao tema 

Zika. Essa descoberta só foi possível graças a realização de um estudo prévio 

sobre o tema.  

Os objetos de fronteira necessitam ser muito bem definidos no âmbito do 

contexto em que estão inseridos, verificando-se as características que são 

próprias daquele contexto. Isso garantirá consistência na identificação dos 

metadados que poderão representar os dados produzidos. Na análise dos 

domínios conceituais da Zika, foi realizado um recorte temporal (2014-2018) 

relacionado a um assunto: epidemia de Zika no Brasil e sua relação com o 

aumento de casos de microcefalia. Identificou-se, a partir das palavras-chave 

dos artigos, que as áreas e subáreas de conhecimento possuíam aspectos em 

comum, mas também tinham suas especificidades. Por exemplo, na categoria 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos essas 

palavras-chave apareceram em apenas uma área: clonagem molecular (nas 

Engenharias); análise de regressão (nas Ciências Humanas); diagnóstico 

precoce (nas Ciências Sociais); circunferência craniana (nas Ciências Exatas e 
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da Terra); diagnóstico por imagem (nas Ciências da Saúde) e técnicas 

histopatológicas (nas Ciências Biológicas). 

Nas Ciências Sociais e Humanas, os estudos sobre a Zika se 

concentravam nas gestantes e nas crianças com microcefalia; analisando 

aspectos relacionados as condições sócio-econômicas e direitos humanos. Já, 

nas Ciências Biológicas e nas Ciências da Saúde, eram realizados estudos 

sobre a identificação da relação entre o Zika vírus e a microcefalia, 

investigando-se o vírus da Zika, sua transmissão, os sintomas da doença etc. 

Esses diferentes estudos utilizam distintas técnicas, procedimentos e métodos 

e, consequentemente, produzem diferentes tipos de dados de pesquisa, com 

características específicas. Sendo assim, aponta-se enquanto terceira diretriz: 

Nome: investigar as características inerentes ao tema da pesquisa científica no 

âmbito das áreas de conhecimento. 

Objetivo esperado: definir as especifidades de cada tema, evidenciando as 

características que o(s) distingue(m) no âmbito das áreas de conhecimento. 

Ações a serem realizadas: levantar, na literatura sobre o tema, aspectos 

próprios da temática que podem ser considerados como elementos descritivos. 

Além do levantamento na literatura, pode-se também obter informações através 

de entrevistas com especialistas. 

 

7.4 DIRETRIZ 4 - IDENTIFICAR OS TIPOS DE DADOS DE PESQUISA 

PRODUZIDOS NA(S) ÁREA(S) DE CONHECIMENTO 

 

Além da(s) CoP(s), da(s) área(s), do(s) tema(s) e de suas 

características, também é necessário identificar os tipos de dados de pesquisa 

que são produtos da ação da pesquisa.  

Na análise dos artigos produzidos, no âmbito das CoPS sobre a Zika, 

foram identificados, em sua grande maioria, os métodos, processos e técnicas 

que dão origem aos dados produzidos ao longo do desenvolvimento das 

pesquisas. Com essa análise, pôde-se identificar diferentes tipologias de dados 

de pesquisa, por exemplo, na subárea da Saúde Coletiva, utilizam-se como 

dados as imagens das ultrassonografias dos fetos e na subárea da Medicina, 

identificou-se outra tipologia de dados, os laudos dos exames laboratoriais. 

Ambas subáreas tratam de dados de pesquisa, porém com diferentes tipologias 
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(imagético e textual), que apresentam características distintas e que precisam 

ser consideradas ao se realizar a descrição do dado.  

Além da descrição dos elementos referentes à tipologia do dado, 

também é importante identificar os atributos específicos do dado. Na pesquisa 

sobre a Zika, observou-se que a área das Ciências Sociais costuma realizar 

entrevistas que apresentam enquanto atributos: data, local, tempo de duração, 

entrevistadores, entrevistados, assunto, etc. e, na área das Ciências 

Biomédicas, utilizam-se exames laboratoriais como, por exemplo, análises de 

amostras de sangue que possuem outros tipos de atributos, como: data de 

coleta, laboratório, tipo de exame, paciente, método utilizado etc. Essas 

características dos dados de pesquisa são diferentes, o que demanda 

diferentes tipos de metadados para a descrição desses dados. Esta, então, é 

considerada a quarta diretriz para se identificar os metadados de dados de 

pesquisa: 

Nome: identificar os tipos de dados de pesquisa produzidos na(s) área(s) de 

conhecimento. 

Objetivo esperado: determinar a tipologia dos dados de pesquisa produzidos 

na(s) área(s) de conhecimento. 

Ações a serem realizadas: identificar, nos artigos científicos das temáticas 

tratadas, os dados de pesquisa. Entende-se que os dados de pesquisa têm sua 

origem por meio de técnicas, procedimentos e métodos, sendo assim, sugere-

se identificar esses elementos nos artigos e caracterizar as tipologias dos 

dados. Recomenda-se também, quando possível, a identificação dos dados 

gerados, a partir de observação in locus, no âmbito da área de conhecimento 

onde a pesquisa se insere. Apesar de nesse estudo não ter sido realizada a 

observação participativa como apresentado por Bruno Latour em seu trabalho 

Vida em Laboratório, acredita-se ser possível a identificação dos dados de 

pesquisa também, através de uma observação direta no âmbito das ações 

realizadas, quando for o caso, em laboratórios de pesquisa, ou mesmo através 

de entrevistas com pesquisadores. 
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7.5 DIRETRIZ 5: AGRUPAR, ATRAVÉS DE CARACTERÍSTICAS COMUNS, 

OS DADOS DE PESQUISA PRODUZIDOS NA ÁREA DE CONHECIMENTO 

 

Tendo o conhecimento dos métodos, técnicas e procedimentos que dão 

origem aos tipos de dados produzidos ao longo das pesquisas, sugere-se, 

como foi realizado no caso das CoPS sobre Zika, um agrupamento dos dados 

a partir de suas características comuns. Nessa pesquisa, para realizar o 

agrupamento dos dados, foram utilizadas as classes e subclasses do DeCS, 

por exemplo:  

Classe: Diagnóstico 

Subclasse: técnicas e procedimentos diagnósticos 

***técnicas de laboratório clínico 

***diagnóstico por imagem etc. 

Classe: Terapêutica 

Subclasse: Terapias Fetais 

***Fetoscopia etc. 

A partir do agrupamento dos dados de pesquisa, propõe-se detectar 

elementos semelhantes nas classes e subclasses que possam agrupá-las, a 

fim de identificar um núcleo comum de características que, poderão ser 

consideradas na descrição dos dados de pesquisa, no âmbito da área de 

conhecimento na qual o dado foi produzido. 

Devido as particularidades dos objetos de fronteira, é necessário 

determinar as características comuns identificadas na área de conhecimento, 

pois os tipos de dados produzidos diferem nas áreas de conhecimento, nas 

suas subáreas e entre elas. Sendo assim, generalizar a descrição destes 

dados é de grande complexidade, pois os elementos/atributos específicos 

podem não estar sendo contemplados. No caso da Zika, por meio da Tabela 4, 

que correlaciona as classes (categorias) do DeCS identificadas as subáreas 

Saúde Coletiva e Medicina, ambas na área das Ciências da Saúde, é possível 

identificar quais as classes que são utilizadas em cada subárea e verificar as 

características comuns que podem vir a ser utilizadas como metadados 

descritivos dos dados de pesquisa de cada subárea. Caracteriza-se, então, a 

quinta diretriz a ser utilizada: 
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Nome: agrupar, através de características comuns, os dados de pesquisa 

produzidos na área de conhecimento. 

Objetivo esperado: reunir os dados de pesquisa, a partir de suas 

características comuns, e identificar um núcleo comum de 

características/atributos que podem ser utilizados como metadados descritivos 

dos dados de pesquisa. 

Ações a serem realizadas: consultar vocabulários controlados, taxonomias, 

estruturas classificatórias da área (por exemplo, na Saúde sugere-se o uso do 

DeCS) e através das classes de grande abrangência (categorias), identificar os 

elementos, como técnicas, processos, métodos, entre outros, que permitam 

caracterizar a descrição dos dados de pesquisa naquela classe. Reunir as 

classes semelhantes e descrever suas características para, ao final, obter uma 

listagem de elementos que poderão vir a se tornar metadados. 

 

7.6 DIRETRIZ 6: IDENTIFICAR PADRÕES DE METADADOS DA AREA DE 

CONHECIMENTO 

 

Como observa-se na literatura, é comum encontrar diferentes padrões 

de metadados para a descrição de objetos de uma mesma área de 

conhecimento. Isso gera retrabalho, problemas de padronização e intercâmbio 

de dados, visto que não existe um entendimento no uso de um tipo de padrão, 

no âmbito de uma mesma área. Por isso, é importante investigar os padrões 

existentes e verificar se os elementos que foram identificados para a descrição 

dos dados de pesquisa estão contemplados em algum padrão da área de 

conhecimento. 

Para identificação dos metadados para as CoPS da Zika na Fiocruz, 

pode-se utilizar padrões de metadados, tais como, na área das Ciências da 

Saúde, na subárea da Medicina, o padrão Digital Imaging and Communication 

in Medicine153 (DICOM). Este padrão serve para descrever as imagens 

médicas como ultrassonografias, tomografias, ressonâncias etc. Ainda na área 

das Ciências da Saúde, na subárea da Saúde Coletiva, pode-se utilizar o 

                                                             

153 Disponível em: https://www.dicomstandard.org/dicomweb/. Acesso em: 09 ago. 2019. 
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padrão internacional, The Data Documentation Initiative154 (DDI), projetado 

para descrever pesquisas socioeconômicas, censos e outras atividades de 

coleta de microdados. Entende-se que cada área e subárea deve, a partir da 

identificação das características comuns dos dados de pesquisa que produz, 

buscar padrões de metadados e verificar a sua compatibilidade para uso. 

Considera-se esta orientação como a sexta diretriz a ser observada para 

identificação de metadados para dados de pesquisa de objetos de fronteira: 

Nome: identificar padrões de metadados da área de conhecimento.  

Objetivo esperado: utilizar padrões de metadados que já existam. Caso não 

seja possível o uso do padrão em sua totalidade, utilizar os metadados 

referidos no padrão para a descrição dos dados de pesquisa. 

Ações a serem realizadas: identificar nos padrões de metadados existentes, 

padrões aplicáveis aos dados de pesquisa produzidos na pesquisa. 

 

7.7 DIRETRIZ 7 – CRIAR METADADOS ESPECÍFICOS PARA DESCREVER 

OS DADOS DE PESQUISA DE OBJETOS DE FRONTEIRA 

 

Caso não exista um padrão de metadados que atenda, em sua 

totalidade, uma área de conhecimento para a descrição dos dados de 

pesquisa, sugere-se propor novos metadados com base nas características 

dos dados de pesquisa. Esta é a sétima e última diretriz para identificação de 

metadados para dados de pesquisa de objetos de fronteira: 

Nome: criar metadados específicos para descrever os dados de pesquisa de 

objetos de fronteira. 

Objetivo esperado: identificar e criar metadados que não estejam 

contemplados nos padrões existentes. 

Ações a serem realizadas: com base nas características identificadas nos 

dados de pesquisa, levantar similaridades entre essas características e propor 

novos metadados, preferencialmente, que abarquem as características comuns 

dos dados de pesquisa e que não estejam contemplados nos padrões de 

metadados existentes. 

                                                             

154 Disponível em: https://ddialliance.org/. Acesso em: 09 ago. 2019. 



189 
 

Para finalizar, considera-se ainda, observar as questões relacionadas a 

granularidade na descrição do dado e a obrigatoriedade do uso dos 

metadados, que não configuram em si como diretrizes relacionadas com o 

objeto desta pesquisa, mas são pontos que devem ser considerados ao se 

propor metadados de dados de pesquisa. Assim, com relação a granularidade 

de descrição do dado, deve-se atentar que ela seja suficiente para atender as 

necessidades existentes, principalmente as de descoberta e de acesso Com 

relação à obrigatoriedade dos metadados, pode haver metadados obrigatórios 

e de uso não obrigatório. Isso varia conforme o tipo de dado de pesquisa e 

área de conhecimento, por isso cabe ao criador dos metadados definir quais 

metadados devem ser obrigatórios para cada tipo de conjunto de dados de 

pesquisa. 

Desta forma, as diretrizes apresentadas (reunidas no Quadro 14) se 

baseiam, como dito anteriormente, no caminho percorrido por essa pesquisa 

para o entendimento da produção do conhecimento da Zika enquanto objeto de 

fronteira, mas considera-se que podem ser aplicadas em outros objetos de 

fronteira. 

 

Quadro 14 – Quadro síntese das diretrizes para identificação de 
metadados de dados de pesquisa. 

 

Nome Objetivo esperado Ações a serem realizadas 

DIRETRIZ 1 

Identificar as 

comunidades de 

prática que 

pesquisam sobre o 

mesmo objeto. 

Caracterizar os elementos 

que constituem cada 

comunidade de prática. 

No âmbito de uma 

organização selecionar, por 

exemplo, laboratórios, centros 

de estudo, departamentos 

etc. e, nestes ambientes, 

identificar as características 

que configuram as CoPS. 

DIRETRIZ 2 

Identificar a(s) 

área(s) de 

conhecimento onde 

o objeto de fronteira 

está inserido. 

Considerar o contexto 

temático da pesquisa, 

visando identificar as áreas e 

subáreas de conhecimento 

onde o objeto de fronteira é 

abordado. 

Analisar o tema e identificar 

a(s) área(s) e subárea(s) de 

conhecimento onde o objeto 

de fronteira é abordado. 
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DIRETRIZ 3 

Investigar as 

características 

inerentes ao tema 

da pesquisa 

científica no âmbito 

das áreas de 

conhecimento. 

Definir as especifidades de 

cada tema, evidenciando as 

características que o(s) 

distingue(m) no âmbito das 

áreas de conhecimento. 

Levantar, na literatura sobre o 

tema, aspectos próprios da 

temática que podem ser 

considerados como 

elementos descritivos. Pode-

se também obter informações 

através de entrevistas com 

especialistas. 

DIRETRIZ 4 

Identificar os tipos 

de dados de 

pesquisa 

produzidos na(s) 

área(s) de 

conhecimento. 

Determinar a tipologia dos 

dados de pesquisa 

produzidos na(s) área(s) de 

conhecimento 

Identificar, nos artigos 

científicos das temáticas 

tratadas, os dados de 

pesquisa. Recomenda-se 

também, quando possível, a 

identificação dos dados 

gerados, a partir de 

observação in locus, no 

âmbito da área de 

conhecimento onde a 

pesquisa se insere. 

Nome Objetivo esperado Ações a serem realizadas 

DIRETRIZ 5 

Agrupar, através de 

características 

comuns, os dados 

de pesquisa 

produzidos na área 

de conhecimento. 

Reunir os dados de 

pesquisa, a partir de suas 

características comuns, e 

identificar um núcleo comum 

de características/atributos 

que podem ser utilizados 

como metadados descritivos 

dos dados de pesquisa. 

Consultar vocabulários 

controlados, taxonomias, 

estruturas classificatórias da 

área  e através das classes 

de grande abrangência 

identificar os elementos, 

como técnicas, processos, 

métodos, entre outros, que 

permitam caracterizar a 

descrição dos dados de 

pesquisa naquela classe. 

Reunir as classes 

semelhantes e descrever 

suas características para 

obter uma listagem de 

elementos que poderão vir a 

se tornar metadados. 

DIRETRIZ 6 

Identificar padrões 

de metadados da 

Utilizar padrões de 

metadados que já existam. 

Caso não seja possível o 

Identificar nos padrões de 

metadados existentes, 

padrões aplicáveis aos dados 
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área de 

conhecimento. 

uso do padrão em sua 

totalidade, utilizar os 

metadados referidos no 

padrão para a descrição dos 

dados de pesquisa. 

de pesquisa produzidos na 

pesquisa. 

DIRETRIZ 7 

Criar metadados 

específicos para 

descrever os dados 

de pesquisa de 

objetos de fronteira. 

Identificar e criar metadados 

que não estejam 

contemplados nos padrões 

existentes. 

Com base nas características 

identificadas nos dados de 

pesquisa, levantar 

similaridades entre essas 

características e propor novos 

metadados, 

preferencialmente, que 

abarquem as características 

comuns dos dados de 

pesquisa e que não estejam 

contemplados nos padrões de 

metadados existentes. 

Fonte: próprio autor. 
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8 CONCLUSÃO 

 

A realização desta pesquisa evidenciou dois aspectos: 1) a Zika pode 

ser caracterizada como um objeto de fronteira; 2) é possível determinar 

diretrizes para identificação de metadados de dados de pesquisa de objetos de 

fronteira. Considera-se, conforme apontado abaixo, que os objetivos propostos 

foram cumpridos em sua totalidade. 

A importância da abertura e do compartilhamento de dados de pesquisa, 

no âmbito da Ciência Aberta, foi demonstrada a partir da revisão de literatura 

realizada. Evidenciou-se que um dos pontos que fomenta as práticas de 

abertura e compartilhamento de dados é a descrição dos dados de pesquisa, 

por meio do uso de metadados. 

Foi possível demonstrar que o dado de pesquisa assumiu o 

protagonismo neste novo paradigma da Ciência e, por conta disso, necessita-

se, cada vez mais, de instrumentos e metodologias que fomentem a gestão dos 

dados de pesquisa. 

Pôde-se observar iniciativas, ao redor do mundo, para a implantação da 

Ciência Aberta. Representadas, em sua maioria, na forma de políticas de 

abertura e de compartilhamento de dados, essas iniciativas abordam aspectos 

relacinados à gestão de dados de forma generalista, ou seja, não contemplam 

pontos específicos das áreas de conhecimento que produzem dados de 

pesquisa. 

A partir da identificação dos elementos fundamentais para o acesso e 

compartilhamento de dados de pesquisa nos planos de gestão de dados do 

campo da Saúde, foi possível constatar que as ações propostas, relacionadas 

à descrição dos dados de pesquisa, produzidos pelas áreas de conhecimento, 

são de caráter generalista, ou seja, não contemplam aspectos específicos dos 

objetos de pesquisa caracterizados como objetos de fronteira. 

Com a realização desse objetivo específico, surgiram outras 

constatações, tais como, a diversidade de dados produzidos no campo da 

Saúde e as especificidades dos dados de pesquisa em Saúde, que devem ser 

consideradas na identificação dos metadados utilizados para a descrição. 

Considera-se que foi significativo apresentar os conceitos, tipos e 

características dos objetos de fronteira identificados na literatura, pois 
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alicerçaram a construção de parte dos argumentos utilizados para configurar a 

Zika enquanto objeto de fronteira. 

A partir da construção empírica onde foram identificadas: a) as áreas de 

conhecimento que pesquisam a Zika; b) os domínios conceituais que retratam 

a pesquisa; c) a produção do conhecimento sobre a Zika e d) as características 

das comunidades científicas e de prática e de sua produção científica, foi 

possível: 

 apontar que a pesquisa em Zika é realizada por diferentes áreas 

de conhecimento que, muitas vezes, precisam trabalhar de forma 

cooperativa e fazer uso de dados de pesquisa produzidos por 

outras áreas; 

 conhecer o universo da pesquisa em Zika, a partir da constatação 

de que as oito áreas de conhecimento são bem diversificadas, 

devido aos aspectos que são abordados nos diferentes tipos de 

pesquisa. Tal fato pôde demonstrar que a Zika é um tema 

interdisciplinar e que este aspecto deve ser considerado ao se 

propor os metadados, visto que as áreas possuem suas 

especificidades, usam diferentes métodos, procedimentos e 

técnicas e, produzem diferentes tipologias de dados de pesquisa; 

 A partir das categorias do DeCS foi possível ter uma visão mais 

ampla dos contextos analisados na pesquisa em Zika. Por 

exemplo, na anatomia, o estudo dos órgãos, regiões, tecidos e 

células do corpo humano e animal; em organismos, o estudo dos 

animais, organismos e plantas; em técnicas e equipamentos, as 

técnicas (diagnósticas, terapêuticas, anestésicas, etc), os tipos de 

equipamentos, dispositivos e instrumentos utilizados nas 

pesquisas em Zika; em psicologia e psiquiatria, questões 

relacionadas ao comportamento, personalidade, diagnóstico e 

terapêutica etc. Identificar as categorias utilizadas em cada uma 

das oito áreas possibilitou conhecer os assuntos gerais, ou seja, 

que são tratados em mais de uma área de conhecimento e os 

assuntos específicos, que são trabalhados especificamente em 

uma área, demonstrando, mais uma vez, que as áreas de 

conhecimento que pesquisam Zika possuem suas 



194 
 

especificidades, fator que deve ser considerado para se identificar 

os metadados de dados de pesquisa de objetos de fronteira. 

 organizar a produção do conhecimento em Zika forneceu pistas 

para se identificar os tipos de dados de pesquisa que são 

produzidos pelas áreas de conhecimento, visto que, como 

apontado pela literatura, não é uma tarefa fácil classificar um 

dado de pesquisa. Partiu-se do entendimento de que o dado de 

pesquisa sobre Zika tem sua origem a partir de um processo, 

método ou do uso de alguma técnica e, analisando as categorias 

do DeCS que foram utilizadas para classificar os descritores 

utilizados nos artigos, foi possível identificar que os dados de 

pesquisa sobre Zika, produzidos no contexto da Saúde, estão 

relacionados à categoria Técnicas e Equipamentos Analíticos, 

Diagnósticos e Terapêuticos. Constatou-se que a maioria dos 

dados de pesquisa sobre Zika são produzidos por meio de 

técnicas de pesquisa, por exemplo, técnicas de laboratório clínico, 

métodos epidemiológicos, técnicas de química analítica, entre 

outras. 

 identificar, a partir da produção do conhecimento das CoPS da 

Fiocruz, que subáreas dentro de uma mesma área de 

conhecimento, utilizam distintos procedimentos, métodos e 

técnicas para a realização das pesquisas em Zika, ou seja, 

possuem especificidades que devem ser consideradas ao se 

pensar na identificação dos metadados a serem utilizados para 

descrição dos dados de pesquisa. 

Consubstanciando-se estes elementos foi possível comprovar que a Zika 

é um objeto de fronteira. 

Cada um dos objetivos realizados, serviu para confirmar a hipótese de 

que diferentes comunidades científicas e de prática, trabalhando com o mesmo 

objeto de pesquisa, possuem necessidades diferentes para descrição de seus 

dados de pesquisa e, a partir da identificação destas necessidades individuais. 

pode-se ter uma visão global mais precisa do conjunto de metadados 

necessário para descrição dos dados desse objeto de pesquisa. Também 
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serviu de insumo para a construção do conjunto de diretrizes para identificação 

de dados de pesquisa de objetos de fronteira, objetivo principal desta pesquisa. 

A trajetória desta construção foi marcada por percalços que foram 

contornados no decorrer do desenvolvimento da pesquisa. Um ponto que 

merece ser destacado, diz respeito à proposta inicial da pesquisa, que era 

realizar uma análise dos dados de pesquisa armazenados na Plataforma Zika – 

Plataforma de vigilância de longo prazo para Zika e suas conseqüências, 

mantida pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde 

(CIDACS) da Fiocruz. Por motivos alheios a esta pesquisa, essa análise não 

pôde ser realizada. Desta forma, um novo caminho foi delineado, partindo-se, 

então, para a análise dos artigos publicados sobre o tema Zika, considerando-

se que neles seria possível identificar as temáticas analisadas nas pesquisas 

sobre Zika e os dados produzidos, a partir da identificação dos procedimentos 

realizados ao longo das pesquisas. Acredita-se que essa forma atendeu 

integralmente a realização da pesquisa. 

Todavia, esta escolha trouxe um novo obstáculo. Como o número de 

artigos recuperados na base Scopus foi bem alto (3.610), não foi possível 

adotar o procedimento metodológico previamente escolhido, que era ler o 

resumo e a introdução de cada artigo, para identificar o assunto que era tratado 

sobre a Zika. Por conta disso, optou-se pela estratégia de identificar e analisar 

as palavras-chave de cada artigo para detectar o seu conteúdo temático. 

Outro procedimento metodológico que precisou ser alterado foi a 

identificação das comunidades científicas e de prática da Fiocruz, que 

pesquisam o tema Zika. A proposta era identificar nos laboratórios da Fiocruz, 

equipes que realizassem pesquisas em conjunto sobre a Zika, porém, ao fazer 

o mapeamento, isso não foi identificado. Desta forma, um novo rumo foi 

traçado, a partir da identificação dos grupos de pesquisa do CNPq, liderados 

por pesquisadores da Fiocruz. 

Enquanto aprendizado sobre o desenvolvimento de uma tese e o papel 

do pesquisador, pode-se afirmar que foi muito marcante as inquietudes que 

surgiram em diversos momentos, muito relacionadas às “idas e vindas” no 

desenvolvimento dos procedimentos metodológicos. Foi angustiante ver que os 

caminhos seguidos nem sempre chegavam aos resultados esperados e, ao 



196 
 

mesmo tempo desafiador, pois era necessário traçar novos rumos, identificar 

novos procedimentos e torcer para dar certo.  

Por outro lado, pode-se afirmar que todo o processo foi muito gratificante 

e enriquecedor para a trajetória acadêmica da autora. A cada nova etapa 

concluída, com o surgimento dos resultados esperados, tomava-se um 

sentimento de realização, que proporcionava maior motivação para dar 

prosseguimento à pesquisa. Ao final, quando percorrido todo o processo 

indutivo, de descoberta, que possibilitou a construção das diretrizes, a 

tranqüilidade e o sentimento de dever cumprido compensou todo cansaço e 

ansiedade, que por muitas vezes foram sentidos. 

Ao final desta pesquisa, são sugeridos alguns desdobramentos que 

podem ser sinalizados enquanto temáticas para futuras pesquisas, visando 

contribuir para o fortalecimento da gestão de dados de pesquisa de objetos de 

fronteira e para o alcance dos principais objetivos da Ciência Aberta: a abertura 

e o compartilhamento dos dados de pesquisa: 

1. Realização de pesquisas sobre dados de pesquisa de objetos de 

fronteira interligados: por meio da identificação de um núcleo 

comum de metadados, de diferentes comunidades científicas e de 

prática, que tratam do mesmo objeto de pesquisa considerado 

como objeto de fronteira.  

2. Identificação de categorias de metadados de dados de pesquisa 

de objetos de fronteira: a partir da caracterização dos dados de 

pesquisa de cada subárea de área de conhecimento e tomando 

por base o uso de vocabulários controlados, é possível propor 

grandes categorias de metadados de dados de pesquisa. Por 

exemplo, identificação de categorias de metadados que 

descrevam os dados de pesquisa resultantes de técnicas 

microbiológicas, técnicas citológicas, testes hematológicos, 

técnicas histológicas, técnicas in vitro, métodos epidemiológicos 

etc. 

Por fim, espera-se que os dados e informações produzidas nessa 

pesquisa possam, de alguma forma, contribuir para a melhoria da gestão de 

dados de pesquisa de objetos de fronteira.  
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ANEXO 1 - GRUPOS DE PESQUISA LIDERADOS PELA FIOCRUZ QUE PESQUISAM O TEMA ZIKA. 

 
Grupo de Pesquisa Área Linha de Pesquisa Integrantes 

Engenharia Tecidual e 
Imunofarmacologia. 

Ciências Biológicas; 
Imunologia. 

Estudos da interação de células-tronco e derivadas 
com o vírus Zika. 

7 

    

Estudo das Hepatites Virais. 
Ciências Biológicas; 
Microbiologia. 

Clinical, laboratorial and sonographic monitoring of 
Zika virus infection in Macaca mulatta. 

5 

    

Grupo de Pesquisa da 
Epidemia de Microcefalia. 

Ciências da Saúde; 
Saúde Coletiva. 

Estudos qualitativos analíticos e avaliativos. 5 

    

Identificação de Marcadores de 
Prognóstico e de Predição 
Terapêutica em Doenças 
Infecciosas. 

Ciências Biológicas; 
Genética. 

Identificação de marcadores genéticos-moleculares 
no prognóstico das malformações cerebrais 
congênitas associadas ao Zika Virus. 

5 

    

Imunologia Viral. 
Ciências Biológicas; 
Imunologia. 

Análise da interação entre células imunes humanas 
e Zika vírus. 

11 

    

Interdisciplinar de Pesquisas 
Médicas. 

Ciências da Saúde; 
Medicina. 

Patogênese da infecção por Arbovirus. 3 

Mosquitos Vetores: 
endossimbiontes e interação 
patógeno-vetor. 

Ciências Biológicas; 
Parasitologia. 

1) Biologia da interação patógeno-hospedeiro. 
2) Comportamento de culicídeos vetores de doenças. 
3) Controle de mosquitos vetores de doenças. 
4) Estudo de endossimbiontes em mosquitos. 

1) 14 
2) 6 
3) 2 

4) 11 
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Grupo de Pesquisa Área Linha de Pesquisa Integrantes 

Pesquisa Clínica em 
Neuroinfecções. 

Ciências da Saúde; 
Medicina. 

Manifestações neurológicas das arboviroses. 1 

    

Virologia Molecular de Vírus 
Emergentes e Re-Emergentes. 

Ciências Biológicas; 
Microbiologia. 

Arbovirus humano: Chikingunya e Zika Virus. 3 

Fonte: próprio autor. 
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ANEXO 2 - CATEGORIAS DO DECS. 
 

Categorias Sub-categorias 

Anatomia 

Regiões do Corpo 

Sistema Musculoesquelético 

Sistema Digestório 

Sistema Respiratório 

Sistema Urogenital 

Sistema Endócrino 

Sistema Cardiovascular 

Sistema Nervoso 

Órgãos dos Sentidos 

Tecidos 

Células 

Líquidos e Secreções 

Estruturas Animais 

Sistema Estomatognático 

Sistemas Sanguíneo e Imunológico 

Estruturas Embrionárias 

Tegumento Comum 

Estruturas Vegetais 

Estruturas Fúngicas 

Estruturas Bacterianas 

Estruturas Virais 

Organismos 

Eucariotos 

Archaea 

Bactérias 

Vírus 

Formas dos Organismos 



219 
 

Categorias Sub-categorias 

Doenças 

Infecções Bacterianas e Micoses 

Viroses 

Doenças Parasitárias 

Neoplasias 

Doenças Musculoesqueléticas 

Doenças do Sistema Digestório 

Doenças Estomatognáticas 

Doenças Respiratórias 

Otorrinolaringopatias 

Doenças do Sistema Nervoso 

Oftalmopatias 

Doenças Urogenitais Masculinas 

Doenças Urogenitais Femininas e Complicações na Gravidez 

Doenças Cardiovasculares 

Doenças Sanguíneas e Linfáticas 

Doenças e Anormalidades Congênitas, Hereditárias e Neonatais 

Doenças da Pele e do Tecido Conjuntivo 

Doenças Nutricionais e Metabólicas 

Doenças do Sistema Endócrino 

Doenças do Sistema Imune 

Transtornos de Origem Ambiental 

Doenças dos Animais 

Condições Patológicas, Sinais e Sintomas 

Doenças Profissionais 

Distúrbios Induzidos Quimicamente 
Ferimentos e Lesões 
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Categorias Sub-categorias 

Compostos Químicos e Drogas 

Compostos Inorgânicos 

Compostos Orgânicos 

Compostos Heterocíclicos 

Compostos Policíclicos 

Substâncias Macromoleculares 

Hormônios, Substitutos de Hormônios e Antagonistas de Hormônios 

Enzimas e Coenzimas 

Carboidratos 

Lipídeos 

Aminoácidos, Peptídeos e Proteínas 

Ácidos Nucleicos, Nucleotídeos e Nucleosídeos 

Misturas Complexas 

Fatores Biológicos 

Materiais Biomédicos e Odontológicos 
Preparações Farmacêuticas 

Ações Químicas e Utilizações 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos 
e Terapêuticos 

Diagnóstico 

Terapêutica 

Anestesia e Analgesia 

Procedimentos Cirúrgicos Operatórios 

Técnicas de Pesquisa 

Odontologia 

Equipamentos e Provisões 

Psiquiatria e Psicologia 

Comportamento e Mecanismos Comportamentais 

Fenômenos Psicológicos 

Transtornos Mentais 

Disciplinas e Atividades Comportamentais 
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Categorias Sub-categorias 

Fenômenos e Processos 

Fenômenos Físicos 

Fenômenos Químicos 

Metabolismo 

Fenômenos Fisiológicos Celulares 

Fenômenos Genéticos 

Fenômenos Microbiológicos 

Fenômenos Fisiológicos 

Fenômenos Fisiológicos Reprodutivos e Urinários 

Fenômenos Fisiológicos Circulatórios e Respiratórios 

Fenômenos Fisiológicos Orais e do Sistema Digestório 

Fenômenos Fisiológicos Musculoesqueléticos e Neurais 

Fenômenos do Sistema Imunológico 

Fenômenos Fisiológicos do Tegumento Comum 

Fenômenos Fisiológicos Oculares 

Fenômenos Fisiológicos Vegetais 

Fenômenos Biológicos 

Conceitos Matemáticos 

Disciplinas e Ocupações 
Disciplinas das Ciências Naturais 

Ocupações em Saúde 

Homeopatia 

Homeopatia 

Clínica Homeopática 

Terapêutica Homeopática 

Matéria Medica 

Repertório 

Semiologia Homeopática 

Farmácia Homeopática 
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Categorias Sub-categorias 

Antropologia, Educação, Sociologia e Fenômenos 
Sociais 

Ciências Sociais 

Educação 

Atividades Humanas 

Tecnologia, Indústria, Agricultura 

Tecnologia, Indústria e Agricultura 

Alimentos e Bebidas 

Instalações não Médicas Públicas e Privadas 

Ciências Humanas Ciências Humanas 

Ciência da Informação Ciência da Informação 

Denominações de grupos Pessoas 

Assistência à saúde 

Características da População 

Instituições de Saúde, Recursos Humanos e Serviços 

Economia e Organizações de Saúde 

Administração de Serviços de Saúde 

Qualidade, Acesso e Avaliação da Assistência à Saúde 

Meio Ambiente e Saúde Pública 

Ciência e Saúde Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 

Saúde Pública 

Políticas, Planejamento e Administração em Saúde 

Atenção à Saúde 

Estudos Populacionais em Saúde Pública 

Saúde Ambiental 

Epidemiologia e Bioestatística 

Nutrição em Saúde Pública 

Desastres 

Direito Sanitário 
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Categorias Sub-categorias 

Vigilância sanitária 

Sistema de Vigilância Sanitária 

Vigilância Sanitária de Produtos 

Vigilância Sanitária de Serviços de Saúde 

Vigilância Sanitária Ambiental 

Denominações geográficas Localizações Geográficas 

Características de publicações 

Componentes de Publicações 

Formatos de Publicação 

Características dos Estudos 

Fontes de Financiamento de Pesquisa 
Fonte: DeCS (online).
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ANEXO 3 – ÁREAS QUE PESQUISAM ZIKA NAS BASES DE DADOS WEB OF SCIENCE, WORLD SCIENTIFIC E WILEY 

ONLINE LIBRARY. 
 

Fontes de Informação 
Web of Science155 World Scientific156 Wiley Online Library157 

Acústica Ciência Ambiental Ciências da Vida 
Agricultura Multidisciplinar Ciências Biomédicas Estudos Ambientais 

Agronomia Ciências da Vida/Biologia Medicina Veterinária 
Aplicações Interdisciplinares de Informática Inovação/Tecnologia/ /Gestão da Informação Química 

Aplicações Interdisciplinares de Matemática Medicina Saúde e Cuidados de Saúde 
Biofísica Química Ambiental Atmosférica  

Biologia   

Biologia Celular   

Biologia Computacional   

Biologia do Desenvolvimento   

Biologia Evolucionária   

Biologia Molecular de Bioquímica   

Biologia Reprodutiva   

Ciência Agrícola do Leite Animal   

Ciência das Plantas   

Ciência dos Materiais Multidisciplinar   

Ciência Polimérica   

Ciências Ambientais   

Ciências Metereológicas e Atmosféricas   

Ciências Multidisciplinares   

Ciências Sociais   

                                                             

155 Pesquisa realizada emjulho/2019 recuperou 3.556 artigos nas áreas apresentadas no quadro acima. 
156 Pesquisa realizada emjulho/2019 recuperou 18 artigos nas áreas apresentadas no quadro acima. 
157 Pesquisa realizada emjulho/2019 recuperou 108 artigos nas áreas apresentadas no quadro acima. 
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Fontes de Informação 

Web of Science World Scientific Wiley Online Library 
Ciências Sociais Biomédicas   

Ciências Sociais Interdisciplinares   

Ciências Veterinárias   

Cirurgia   

Comunicação   

Conservação da Biodiversidade   

Cristalografia   

Dermatologia   

Doenças Infecciosas   

Ecologia   

Economia   

Eletroquímica   

Engenharia Agrícola   

Engenharia Ambiental   

Engenharia Biomédica   

Engenharia de Tecidos Celulares   

Engenharia Química   

Entomologia   

Espectroscopia   

Estatística e Probabilidade   

Estudos Ambientais   

Ética   

Ética Médica   

Farmácêutica e Farmacologia   

Física Aplicada   

Física Material   

Fisiologia   

Geociências   
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Fontes de Informação 

Web of Science World Scientific Wiley Online Library 
Geografia   

Gestão   

Ginecologia e Obstetrícia   

Hematologia   

Hereditariedade e Genética   

Imunologia   

Informação Médica   

Matemática   

Matemática Aplicada   

Materiais Científicos e Biomateriais   

Medicamentos Químicos   

Medicina de Cirurgia Oral   

Medicina em Cuidados Críticos   

Medicina Geral Interna   

Medicina Médica   

Medicina Tropical   

Métodos de Pesquisa Bioquímica   

Métodos Matemáticos para Ciências Sociais   

Microbiologia   

Microbiologia aplicada em Biotecnologia   

Nanociência e Nanotecnologia   

Neurociências   

Neurologia Clínica   

Oceanografia   

Oftamologia   

Oncologia   

Parasitologia   

Patologia   
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Fontes de Informação 

Web of Science World Scientific Wiley Online Library 
Pediatria   

Pesquisa de Medicina Experimental   

Psiquiatria   

Questões Sociais   

Química Analítica   

Química Aplicada   

Química Atômica   

Química Física   

Química Inorgânica Nuclear   

Química Multidisciplinar   

Química Orgânica   

Radiologia e Medicina Nuclear   

Relações Internacionais   

Saúde Ocupacional Ambiental Pública   

Serviços de Política de Saúde   

Serviços para Ciências da Saúde   

Sistemas de Informação para Informática   

Sociologia   

Tecnologia da Ciência Alimentar   

Tecnologia de Laboratório Médico   

Transplante de Enfermagem   

Virologia   

Zoologia   
Fonte: próprio autor.
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ANEXO 4 – DECLARATION ON ACCESS TO RESEARCH DATA FROM PUBLIC 

FUNDING. 

 

Abertura: equilibrar os interesses do acesso aberto aos dados, para aumentar a 

qualidade e a eficiência da pesquisa e inovação, sendo, em alguns casos, necessário 

restringir o acesso para proteger interesses sociais, científicos e econômicos. 

 

Transparência: disponibilizar informações sobre as organizações produtoras de 

dados, documentação sobre os dados que produzem e especificações das condições 

associadas ao uso desses dados, disponíveis e acessíveis internacionalmente. 

 

Conformidade legal: prestar a devida atenção na concepção de regimes de acesso 

para dados de pesquisa digital, aos requisitos legais nacionais relativos à segurança 

nacional, privacidade e segredos comerciais. 

 

Responsabilidade formal: promover regras institucionais explícitas e formais sobre as 

responsabilidades das várias partes envolvidas em atividades relacionadas a autoria 

de dados, créditos do produtor, propriedade, restrições de uso, acordos financeiros, 

regras éticas, termos de licenciamento e responsabilidade. 

 

Profissionalismo: construir regras institucionais para a gestão de dados de pesquisa 

digital, com base nas normas e valores profissionais relevantes incorporados nos 

códigos de conduta das comunidades científicas envolvidas. 

 

Proteção da propriedade intelectual: descrever maneiras de alcance do acesso 

aberto, sob os diferentes regimes legais de direitos autorais ou outras leis de 

propriedade intelectual, aplicáveis a bancos de dados, bem como a segredos 

comerciais. 

 

Interoperabilidade: prestar a devida atenção aos requisitos relevantes da norma 

internacional para as várias formas de uso, em cooperação com outras organizações 

internacionais. 
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Qualidade e segurança: descrever boas práticas para métodos, técnicas e 

instrumentos empregados na coleta, disseminação e arquivamento de dados 

acessíveis, para permitir controle de qualidade por meio de revisão por pares e outros 

meios de salvaguardar a autenticidade, originalidade, integridade, segurança e 

estabelecer responsabilidades. 

 

Eficiência: promover uma maior eficácia em termos de custos dentro do sistema 

científico mundial, descrevendo boas práticas na gestão de dados e serviços de apoio 

especializado. 

 

Prestação de contas: avaliar o desempenho dos regimes de acesso a dados para 

maximizar o apoio ao acesso aberto entre a comunidade científica e a sociedade em 

geral. 
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ANEXO 5 – PRINCIPLES AND GUIDELINES FOR ACCESS TO RESEARCH DATA 

FROM PUBLIC FUND. 

Qualidade: o valor e a utilidade dos dados de pesquisa dependem, em grande parte, 

da qualidade dos dados em si. Os gestores de dados e as instituições de coleta de 

dados devem, prestar especial atenção, para garantir a conformidade com os padrões 

explícitos de qualidade. Onde tais padrões ainda não existem, instituições e 

associações de pesquisa devem se envolver com sua comunidade de pesquisa em 

seu desenvolvimento. Embora, todas as áreas de pesquisa possam se beneficiar da 

melhoria da qualidade dos dados, algumas exigem padrões muito mais rigorosos do 

que outras. Só por esse motivo, padrões universais de qualidade de dados não são 

práticos. As normas devem ser desenvolvidas em consulta com pesquisadores, para 

garantir que o nível de qualidade e precisão atenda às necessidades das várias 

disciplinas. 

 

Segurança: deve ser dedicada atenção específica ao apoio do uso de técnicas e 

instrumentos para garantir a integridade e a segurança dos dados de pesquisa. No 

que diz respeito à garantia da integridade de um conjunto de dados, todos os esforços 

devem ser feitos, para garantir a integridade dos dados e a ausência de erros. No que 

diz respeito à segurança, os dados, juntamente com metadados e descrições 

relevantes, devem ser protegidos contra perda intencional ou não intencional, 

destruição, modificação e acesso não autorizado em conformidade com protocolos de 

segurança explícitos. Os conjuntos de dados e o equipamento no qual eles estão 

armazenados, devem ser protegidos contra riscos ambientais, como calor, poeira, 

panes elétricas, magnetismo e descargas eletrostáticas. 

 

Flexibilidade: exige que se considerem as mudanças rápidas e muitas vezes 

imprevisíveis das tecnologias da informação, as características de cada campo de 

pesquisa e a diversidade de sistemas de pesquisa, sistemas legais e culturais de 

cada país membro. Implicações nacionais, sociais, econômicas e regulatórias 

específicas devem ser consideradas quando as organizações desenvolvem acordos 

de acesso a dados de pesquisa e quando os governos desenvolvem políticas para 

promover o acesso a dados e revisar a implementação desses Princípios e Diretrizes. 
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Sustentabilidade: deve ser dada a devida consideração à sustentabilidade do acesso 

aos dados de pesquisa financiados com recursos públicos, como um elemento-chave 

da infraestrutura de pesquisa. Isso significa assumir a responsabilidade administrativa 

pelas medidas para garantir acesso permanente aos dados que foram determinados, 

para exigir retenção de longo prazo. Isso pode ser uma tarefa difícil, uma vez que a 

maioria dos projetos de pesquisa e o financiamento público fornecido têm duração 

limitada, enquanto garantir o acesso aos dados produzidos é uma tarefa de longo 

prazo. Agências de financiamento de pesquisa e instituições de pesquisa, portanto, 

devem considerar a preservação de dados a longo prazo no início de cada novo 

projeto e, em particular, determinar as instalações de arquivamento mais apropriadas 

para os dados. 
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ANEXO 6 – COMPONENTES DO PLANO DE GESTÃO DE RESULTADOS DA WELLCOME TRUST. 

 

Dados e Softwares (informações sobre): 

Os dados e saídas de softwares que a 

pesquisa irá gerar. 

Tipos de dados e softwares que a pesquisa vai gerar. 

Quais dados e softwares terão valor para uso de outros pesquisadores e poderão ser 

compartilhados. 

Os formatos e padrões de qualidade que serão aplicados para permitir que os dados e os 
softwares sejam compartilhados de maneira eficaz. 

Quando deverá compartilhar os dados e 
software. 

Especificar a escala de tempo para compartilhar conjuntos de dados e softwares, usando 

quaisquer padrões reconhecidos de boas práticas no campo de pesquisa do pesquisador. 

O pesquisador tem o direito a um período razoável (mas não ilimitado) de uso exclusivo 
dos dados e softwares de pesquisa que produz. 

O pesquisador deverá, no mínimo, disponibilizar os dados e softwares que sustentam os 

artigos de pesquisa para outros pesquisadores no momento da publicação, desde que 
isso seja consistente com: 
a) quaisquer aprovações e consentimentos de ética que cubram os dados; 
b) limitações razoáveis necessárias para a gestão e exploração adequadas da 
propriedade intelectual. 

Onde os dados e software serão 

disponibilizados. 

O pesquisador deverá depositar os dados em repositórios de dados reconhecidos para 
tipos de dados específicos onde eles existirem, a menos que haja uma razão convincente 
para não fazer isso.  
Onde não há repositório de área de assunto reconhecido disponível, recomenda-se que 
os pesquisadores utilizem repositórios de comunidades gerais e recursos, como o Dryad, 
o FigShare, o Open Science Framework ou Zenodo. 

Caso pretenda criar um recurso de banco de dados personalizado ou armazenar dados 
localmente, o pesquisador deverá certificar-se de ter os recursos e sistemas para curar, 
proteger e compartilhar os dados de uma maneira que maximize seu valor e proteja contra 
quaisquer riscos associados. 
O pesquisador deverá considerar como os dados mantidos dessa maneira podem ser 
efetivamente vinculados e integrados a outros conjuntos de dados para aumentar seu 
valor para os usuários. 

Para saídas de software, recomenda-se o uso de uma solução de hospedagem que as 

expanda ao maior número possível de usuários. 
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Dados e Softwares (informações sobre): 

Como os dados e softwares estarão 

acessíveis para outras pessoas. 

No Plano deverá ser definido claramente: 
a) como os usuários em potencial poderão descobrir, acessar e reutilizar dados ou saídas 
de software; 
b) quaisquer termos ou condições associados. 

Se os embargos para compartilhamento 
de dados e softwares são necessários. 

Para algumas pesquisas, atrasos ou embargos no compartilhamento de dados podem ser 
necessários para proteger os participantes da pesquisa ou garantir que o pesquisador 
possa obter proteção de Propriedade Intelectual. 

As restrições devem ser minimizadas ao máximo possível e definidas claramente nos 
planos de gestão de resultados, se necessário. 

Protegendo os participantes da pesquisa: 
a) para pesquisas envolvendo seres humanos, os dados devem ser gerenciados e 
compartilhados de uma maneira que seja totalmente consistente com os termos do 
consentimento sob o qual amostras e dados foram fornecidos pelos participantes da 
pesquisa; 
b) para estudos prospectivos, os procedimentos de consentimento devem incluir o 
fornecimento de compartilhamento de dados de uma maneira que maximize o valor dos 
dados para um uso mais amplo da pesquisa, ao mesmo tempo em que fornece 
salvaguardas adequadas aos participantes. Os procedimentos para compartilhamento de 
dados devem ser definidos claramente, e os riscos futuros atuais e potenciais devem ser 
explicados aos participantes. 
c) ao projetar os estudos, o pesquisador deve garantir a proteção da confidencialidade e 
segurança dos seres humanos, inclusive por meio de procedimentos apropriados de 
anonimização e processos de acesso gerenciado. 

Com relação à Propriedade Intelectual: atrasos ou restrições no compartilhamento de 
dados ou softwares podem ser apropriados para proteger e usar PI de acordo com a 
política de propriedade intelectual e patenteamento da Wellcome Trust. Se isso se aplica, 

o pesquisador deve compartilhar dados ou softwares somente quando não comprometer 
mais sua posição de PI ou planos de comercialização. 

Como os conjuntos de dados e softwares 

serão preservados. 

O pesquisador precisa considerar como os conjuntos de dados e softwares que têm valor 

de longo prazo serão preservados e selecionados além da duração da concessão. 
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Materiais de pesquisa (informações sobre): 

Quais materiais a pesquisa produzirá e 
como eles serão disponibilizados. 

Se a proposta do pesquisador é criar um recurso de software ou dados sob medida, ou 
armazenar dados ou software localmente, em vez de usar um repositório reconhecido, o 

plano deve indicar como o pesquisador espera preservar e compartilhar o conjunto de 
dados ou softwares quando o financiamento terminar. 

O plano deve identificar qualquer material significativo que o pesquisador espera 
desenvolver usando o financiamento da Wellcome, que poderia ser de valor potencial 
como um recurso para outros pesquisadores. 

Propriedade Intelectual (informações sobre): 

Qual PI a pesquisa gerará. 
 

O plano deve descrever qualquer PI significativa que possa surgir durante a pesquisa. 
Deve identificar os processos que possui para identificar e capturar a PI, bem como 
quaisquer descobertas ou invenções não previstas que resultem do trabalho. 

Como a PI será protegida. 
 

O pesquisador deve descrever se e como protegerá uma PI significativa financiada pela 
Wellcome. 

Como a PI será usada para obter 
benefícios para a saúde. 

A Wellcome vê a PI como uma ferramenta que pode ser usada para promover benefícios 
para a saúde. Portanto, o pesquisador deve focar em: 
a) os benefícios que o uso da PI trará para a comunidade de pesquisa em geral; 
b) como isso vai beneficiar a saúde. 

Se o resultado da pesquisa é particularmente relevante para questões humanitárias ou de 
países em desenvolvimento, o plano deve abordar especificamente como a saída pode 
ser melhor disponibilizada para uso internacional para tratar dessas questões. 

Quando a PI financiada pela Wellcome compreende uma invenção patenteável, espera-
se, na maioria dos casos, que ela seja protegida mediante a apresentação de um pedido 
de patente. Isso deve ser feito em um momento que maximize as perspectivas de 
alcançar os benefícios de saúde desejados, mesmo que isso exija um atraso na 
publicação. 

O principal motivador para qualquer comercialização deve ser o avanço dos benefícios 
para a saúde, mesmo que o empregador possa gerar receita com a comercialização da PI 
financiada pela Wellcome. 
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Recursos necessários (informações sobre): 

Pessoas e habilidades. 
 

Suporte para um ou mais gestores de dados ou cientistas de dados. 

Treinamento em gestão de dados e softwares para a equipe de pesquisa ou suporte que 
são necessários para entregar a pesquisa proposta. 

Armazenamento e computação. 
 

Qualquer hardware ou software dedicado que seja necessário para entregar a pesquisa 

proposta. 

O custo de acessar um supercomputador ou outras instalações compartilhadas. 

Normalmente, a Wellcome espera que os custos associados ao armazenamento de dados 
de rotina sejam atendidos pela instituição. Consideram apenas os custos de 
armazenamento associados a conjuntos de dados grandes ou complexos que excedam as 
concessões institucionais padrão. 

Acesso. 
 

Os custos razoáveis de operar um comitê de acesso ou outro mecanismo de acesso a 
dados durante a vigência do prêmio. 

Os custos de preparar e compartilhar dados, softwares ou materiais com os usuários (e se 

os mecanismos de recuperação de custos serão usados). 

Os custos de preservação de dados, códigos ou materiais secundários de usuários. 
Custos associados ao acesso a dados, softwares ou materiais de outros pesquisadores 

que seja necessário para levar adiante a pesquisa proposta. 
Depósito e preservação de dados, 
software e materiais. 

Custos de preservação ou depósito para repositórios de assunto reconhecidos para 
dados, softwares e materiais. 

 
Custos de depósito de dados ou de softwares em repositórios não estruturados onde não 

existe repositório de assunto reconhecido 
Fonte: Wellcome Trust, tradução nossa...
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ANEXO 7 – FUNDAÇÃO BILL & MELINDA GATES: DIRETRIZES PARA 

ABERTURA DOS DADOS SUBJACENTES. 

 

O que são dados subjacentes? 

Os dados subjacentes abrangem todos os dados 
primários, metadados associados e quaisquer dados 
relevantes adicionais necessários para entender, 
avaliar e replicar os resultados do estudo relatados 
na totalidade. 

Os dados subjacentes podem ser compilados em 
qualquer tipo de arquivo, incluindo quaisquer 
instruções de acesso necessárias, código ou 
arquivos de informações de suporte, para garantir 
que o (s) arquivo (s) possa (m) ser acessado (s) e 
usado (s) por outras pessoas. 

Por que o acesso aos dados 
subjacentes é importante? 

Fornecer acesso a dados subjacentes é fundamental 
para o cumprimento da missão da Fundação de troca 
rápida e gratuita de ideias científicas para levar a 
humanidade adiante, melhorando e salvando vidas. 
Sem barreiras, a comunidade científica pode se 
beneficiar livremente dos dados e se basear no 
trabalho uns dos outros. 

O acesso aos dados subjacentes permite: 
a) acesso livre e sem barreiras aos dados; 
b) reavaliação das interpretações e análises atuais 
de dados; 
c) capacidade de verificar, reproduzir e reutilizar 
dados de novas maneiras; 
d) proveniência e preservação de dados. 

Onde os pesquisadores 
devem depositar os dados? 

Prática recomendada: depositar o dado em um 
repositório já estabelecido para o seu domínio de 
pesquisa de acordo com os padrões reconhecidos de 
sua disciplina.  
Os repositórios obrigatórios ou sugeridos costumam 
ser identificados nas diretrizes do autor de um 
periódico. 

Como os pesquisadores 
devem tornar os dados 
acessíveis e abertos? 

O repositório escolhido deve: 
a) habilitar o acesso aberto imediato aos dados 
subjacentes após a publicação do artigo; 
b) permitir a reutilização com licenciamento não mais 
restritiva que a Creative Generic License 4.0 (CC BY 

4.0); 
c) atribuir o conjunto de dados a um identificador 
persistente e exclusivo, como um DOI (identificador 
de objeto digital) para facilitar a vinculação e a 
citação; 
d) fornecer armazenamento e preservação de longo 
prazo, como aqueles que atendem aos padrões 
confiáveis de repositório digital da ISO. 
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Como a fundação garante a 
conformidade com esse 
elemento da Política de 
Acesso Aberto? 

A fundação verifica e acompanha a conformidade por 
meio do Chronos, um novo serviço para ajudar o 
pesquisador a gerenciar o processo de publicação de 
acordo com os termos da política. 

Como os pesquisadores 
podem obter suporte para o 
processo de depósito dos 
dados subjacentes? 

A assistência técnica e o suporte ao usuário são 
fornecidos pelo repositório específico; recomenda-se 
visitar o sítio para mais informações. 

Fonte: Fundação Bill & Melinda Gates, tradução nossa. 
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ANEXO 8 – ELEMENTOS DA POLÍTICA DE COMPARTILHAMENTO DO NIH. 

 

Elemento Descrição 

Objetivos do 
compartilhamento 
de dados 

É particularmente importante para dados exclusivos que não podem ser facilmente replicados. Permite que 
os cientistas acelerem a tradução de resultados de pesquisa em conhecimento, produtos e procedimentos 
para melhorar a saúde humana. 

O compartilhamento de dados reforça a investigação científica aberta, estimula a diversidade de análises e 
opiniões, promove novas pesquisas, possibilita o teste de hipóteses e métodos de análise novos ou 
alternativos, apóia estudos sobre métodos de coleta de dados e mensuração, facilita a formação de novos 
pesquisadores exploração de tópicos não previstos pelos investigadores iniciais e permite a criação de 
novos conjuntos de dados quando os dados de múltiplas fontes são combinados. 

Os dados devem ser disponibilizados tão ampla e livremente quanto possível, salvaguardando a privacidade 
dos participantes e protegendo os dados confidenciais e proprietários. 

Aplicabilidade 

A política do NIH sobre o compartilhamento de dados se aplica: 
a) para o compartilhamento de dados de pesquisa final para fins de pesquisa; 
b) para pesquisa básica, estudos clínicos, pesquisas e outros tipos de pesquisa apoiados pelo NIH.  
c) para candidatos que buscam US$ 500.000 ou mais em custos diretos em qualquer ano do período do 
projeto proposto por meio de doações, acordos de cooperação ou contratos; 
d) para pesquisar pedidos apresentados a partir de 1 de outubro de 2003. 

Implementação 

A política se aplica a candidatos que buscam US$ 500.000 ou mais em custos diretos em qualquer ano da 
pesquisa proposta.  

Dada a amplitude e variedade da ciência que o NIH suporta, nem o conteúdo preciso para a documentação 
de dados, nem o formato, apresentação ou modo de transporte de dados são estipulados. Seria útil que os 
membros de várias disciplinas e suas sociedades profissionais discutissem o compartilhamento de dados, 
determinassem quais padrões e melhores práticas deveriam ser propostos e criassem um ambiente social 
que suportasse o compartilhamento de dados. 

Os beneficiados devem observar que, de acordo com a Declaração de Normas dos Subsídios do NIH, eles 
devem manter os dados por três anos após o encerramento de uma concessão ou contrato. 
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Elemento Descrição 

O que incluir em 
um aplicativo NIH 

Pesquisadores que buscam US$ 500.000 ou mais em custos diretos em qualquer ano devem incluir uma 
descrição de como os dados da pesquisa final serão compartilhados ou explicar por que o compartilhamento 
de dados não é possível. 

Planos de 
compartilhamento 
de dados 

O conteúdo preciso do plano de compartilhamento de dados irá variar, dependendo dos dados que estão 
sendo coletados e de como o pesquisador está planejando compartilhar os dados. 

Os candidatos que planejam compartilhar dados podem desejar descrever brevemente o cronograma 
esperado para o compartilhamento de dados, o formato do conjunto de dados final, a documentação a ser 
fornecida, se ou não ferramentas analíticas serão fornecidas ou não, se será necessário um acordo e, em 
caso afirmativo, uma breve descrição de tal acordo (incluindo os critérios para decidir quem pode receber os 
dados e se as condições serão ou não impostas ao seu uso) e o modo de compartilhamento de dados (por 
exemplo, sob seus próprios meios, enviando um disco ou publicando dados em seu sítio institucional ou 
pessoal, por meio de um arquivo de dados). 

Pesquisadores que escolhem compartilhar sob seus próprios meios podem desejar entrar em um acordo de 
compartilhamento de dados. 

Fonte: National Institutes of Health, tradução nossa.
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ANEXO 9 – INSTITUIÇÕES QUE ASSINARAM O STATMENT ON DATA 
SHARING IN PUBLIC HEALTH EMERGENCIES. 

 

País Instituição 

Alemanha Bernhard Nocht Institute for Tropical 
Medicine 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 

Brasil eLife 
Fundação Oswaldo Cruz 
Instituto Butantan 

Canadá Canadian Institutes of Health Research 

China Chinese Academy of Sciences 
Chinese Centre for Disease Control and 
Prevention 

Estados Unidos Bill and Melinda Gates Foundation 
Centers for Disease Control and Prevention 
Eco Health Alliance 
The JAMA Network 
National Academy of Medicine 
National Institutes of Health 
National Science Foundation 
PLOS 
The Rockefeller University Press 
SAB Biotherapeutics 
Thieme Publishers 
Science Journals 
United States Agency for International 
Development 

Finlândia Academy of Finland 

França Fondation Mérieux 
Médecins du Monde 
The Institut Pasteur 

Holanda The Netherlands Organisation for Health 
Research and Development 

Índia The Department of Biotechnology 

Itália National Institute for Infectious Diseases 
Lazzaro Spallanzani 

Japão Japan Agency for Medical Research and 
Development 

Peru Instituto Nacional de Salud 

Portugal Instituto Gulbenkian de Ciência 
Museu Calouste Gulbenkian 
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País Instituição 

Reino Unido Academy of Medical Sciences 
Biotechnology and Biological Sciences 
Research Council 
The British Medical Journal 
Department for International Development 
Economic and Social Research Council 
GlaxoSmithKline 
The New England Journal of Medicine 
The Royal Society 
The Lancet 
Medical ResearchCouncil 
WellcomeTrust 
Springer Nature 
EMBO Press 

República da África do Sul South African Medical Research Council 

República de Cabo Verde Universidade Jean Piaget de Cabo Verde 

Suíça Bulletin of the World Health Organization 
Médecins Sans Frontières 

Organizações/Iniciativas 
Globais 

Global Virus Network 
International Severe Respiratory and 
emerging Infection Consortium 
International Society for Infectious Diseases 
Microbide Limited 
The Global Health Network 

Não identificados Research Ideas and Outcomes (RIO) Journal 
 Science Open 
 F1000 Research 
  

Fonte:próprio autor. 
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ANEXO 10 – PERIÓDICOS QUE PUBLICARAM ARTIGOS SOBRE O TEMA 
ZIKA. 
 

Periódico No de artigos 

Plos Neglected Tropical Diseases 158 

Scientific Reports 128 

Plos One 93 

Emerging Infectious Diseases 60 

Morbidity and Mortality Weekly Report 57 

The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 47 

Antiviral Research 46 

Eurosurveillance 46 

Journal of Virology 46 

Parasites &Vectors 45 

Nature Communications 43 

Viruses 38 

The Journal of Infectious Diseases 33 

Virology Journal 33 

Plos Pathogens 31 

BMC Infectious Diseases 28 

Cell Reports 27 

Emerging Microbes & Infections 27 

Cell Host & Microbe 25 

Proceedings of The National Academy of Sciences of the 
United States of America 

25 

Journal of Medical Entomology 24 

Transfusion 24 

Acta Tropica 23 

mBio 23 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 23 

Nature 23 

Option Bio 21 

Science 21 

Clinical Infectious Diseases 19 

F1000 Research 19 

International Journal of Environmental Research and 
Public Health 

19 

Journal of Clinical Virology 19 

Journal of the American Mosquito Control Association 19 

EBio Medicine 18 

Frontiers in Microbiology 18 

Genome Announcements 18 

The New England Journal of Medicine 18 

Journal of Clinical Microbiology 16 

Journal of Medical Virology 16 

The Lancet 16 
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Periódico No de artigos 

Puerto Rico Health Sciences Journal 16 

Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 16 

Cell 15 

Journal of General Virology 15 

Vaccine 15 

Biochemical and Biophysical Research Communications 13 

Cadernos de Saúde Pública 13 

Environmental Science and Pollution Research 13 

Frontiers in Immunology 13 

International Journal of Infectious Diseases 13 

Journal of Virological Methods 13 

Nature Medicine 13 

Pediatrics 13 

Travel Medicine and Infectious Disease 13 

Journal of Travel Medicine 13 

Epidemiologia e Serviços de Saúde 12 

Msphere 12 

Cell Stem Cell 11 

Revue Francophone dês Laboratoires 11 

American Journal of Public Health 10 

BMC Medicine 10 

BMJ Online 10 

Bulletin of The World Health Organization 10 

Journal of Visualized Experiments 10 

Lancet Infectious Diseases 10 

Nature Microbiology 10 

Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil 10 

Science Translational Medicine 10 

Antimicrobial Agents and Chemotherapy 9 

Archives of Pathology and Laboratory Medicine 9 

Biomedica 9 

Child'sNervous System 9 

Journal of Cluster Science 9 

Peerj 9 

Plos Medicine 9 

Seminars in Reproductive Medicine 9 

Vector-Borne and Zoonotic Diseases 9 

Analytical Chemistry 8 

Archives of Virology 8 

Biosensors and Bioelectronics 8 

BMC Public Health 8 

BMC Research Notes 8 

Disaster Medicine and Public Health Preparedness 8 

eLife 8 

Epidemics 8 
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Periódico No de artigos 

Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 8 

The Journal of Immunology 8 

Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 8 

Nucleic Acids Research 8 

Open Forum Infectious Diseases 8 

Pathogens and Global Health 8 

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 8 

Risk Analysis 8 

VirusResearch 8 

BMC Genomics 7 

Computational Biology and Chemistry 7 

Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 7 

Health Security 7 

ID Cases 7 

Infection,Genetics and Evolution 7 

JAMA Ophthalmology 7 

The Pediatric Infectious Disease Journal 7 

Annales de Dermatologie et de Vénéréologie 6 

Birth Defects Research 6 

The BMJ Clinical Research Ed 6 

Clinical Microbiology and Infection 6 

International Journal of Gynecology & Obstetrics 6 

International Journal of Molecular Sciences 6 

JAMA 6 

The Journal of Experimental Medicine 6 

Journal of NeuroVirology 6 

Microbes and Infection 6 

Microbiology Australia 6 

Parasitology Research 6 

Pest Management Science 6 

Pharmazeutische Zeitung 6 

Revista Brasileira de Entomologia 6 

Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo 6 

Virologica Sinica 6 

ACS InfectiousDiseases 6 

American Journal of Obstetrics & Gynecology 5 

American Journal of Transplantation 5 

Annals of Internal Medicine 5 

Biomédica Revista del Instituto Nacional de Salud 5 

Cell Discovery 5 

DNA and Cell Biology 5 

Economist United Kingdom 5 

European Journal of Medicinal Chemistry 5 

Human Vaccines & Immunotherapeutics 5 

Interface - Comunicação, Saúde, Educação 5 
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Periódico No de artigos 

Journal of AAPOS 5 

Journal of Asia-Pacific Entomology 5 

Journal of Community Health 5 

Journal of Infection and Public Health 5 

The Journal of Infection in Developing Countries 5 

Journal of Public Health Management & Practice 5 

Journal of the Neurological Sciences 5 

Npj Vaccines 5 

Obstetrics & Gynecology 5 

Revue Médicae Suisse 5 

West Indian Medical Journal 5 

ACS Omega 4 

ACS Sensors 4 

American Family Physician 4 

American Journal of Infection Control 4 

BJOG An International Journal of Obstetrics and 
Gynaecology 

4 

BMC Bioinformatics 4 

Bulletin de L’AcadémieNationale de Médecine 4 

Bulletin of Mathematical Biology 4 

Cell & Bioscience 4 

Cell Research 4 

Deutsche ApothekerZeitung 4 

Ecology and Evolution 4 

Ecotoxicology and Environmental Safety 4 

The EMBO Journal 4 
Fonte: próprio autor. 
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ANEXO 11 – INSTITUIÇÕES QUE FINANCIARAM PESQUISAS EM ZIKA. 
 

Instituição Artigos 

National Institutes of Health 387 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 140 

National Institute of Allergy and Infectious Diseases 139 

National Natural Science Foundation of China 104 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 85 

Centers for Disease Control and Prevention 72 

Foundation for the National Institutes of Health 56 

National Science Foundation 56 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 49 

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Rio de Janeiro 47 

Chinese Academy of Sciences 40 

Bill and Melinda Gates Foundation 38 

Center for Outcomes Research and Evaluation, Yale School of 
Medicine 36 

National Institute of General Medical Sciences 32 

Wellcome Trust 32 

University of Texas Medical Branch at Galveston 31 

National Basic Research Program of China (973 Program) 29 

National Health and Medical Research Council 29 

Medical Research Council 26 

Ministry of Health 26 

Burroughs Wellcome Fund 23 

Canadian Institutes of Health Research 22 

Fundação Oswaldo Cruz 22 

U.S. Department of Defense 20 

National Council for Scientific Research 19 

National Key Scientific Instrument and Equipment Development 
Projects of China 19 

National Center for Advancing Translational Sciences 17 

Deutsche Forschungsgemeinschaft 15 

Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de 
Pernambuco 15 

Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada 15 

Agency for Science, Technology and Research 14 

European Commission 14 

Pan American Health Organization 14 

World Health Organization 14 

Deanship of Scientific Research, King Saud University 13 

Defense Advanced Research Projects Agency 13 
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Instituição Artigos 

Department of Health, Australian Government 13 

Emory University 13 

Horizon 2020 13 

Japan Agency for Medical Research and Development 13 

Ministry of Science and Technology of the People's Republic of 
China 13 

National Cancer Institute 13 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 12 

Research Councils UK 12 

Academy of Military Medical Sciences 11 

Australian Research Council 11 

Center for Global Health 11 

Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and 
Human Development 11 

Howard Hughes Medical Institute 11 

Seventh Framework Programme 11 

U.S. Department of Energy 11 

United States Agency for International Development 11 

Agence Nationale de la Recherche 10 

Financiadora de Estudos e Projetos 10 

National Research Foundation of Korea 10 

Public Health Agency of Canada 10 

School of Medicine 10 

California National Primate Research Center 9 

City, University of London (City) 9 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 9 

European Regional Development Fund 9 

Japan Society for the Promotion of Science 9 

Massachusetts Institute of Technology 9 

Ministry of Education - Singapore 9 

National Major Science and Technology Projects of China 9 

Sanofi 9 

University of Florida 9 

Department of Biotechnology, Government of West Bengal 8 

Deutsches Zentrum für Infektions forschung 8 

European Research Council 8 

Florida Departmentof Health 8 

Harvard Medical School 8 

Labex 8 

National Institute of Neurological Disorders and Stroke 8 

National Medical Research Council 8 
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Instituição Artigos 

National Research Foundation Singapore 8 

Natural Science Foundation of Guangdong Province 8 

Ragon Institute of MGH, MIT and Harvard 8 

U.S. Food and Drug Administration 8 

University of Liverpool 8 

University of Pittsburgh 8 

Academy of Medical Sciences 7 

Alice Kleberg Reynolds Foundation 7 

Canada Research Chairs 7 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 7 

DefenseThreat Reduction Agency 7 

Delaware IDeA Network of Biomedical Research Excellence 7 

Georgia Research Alliance 7 

Guangzhou Science and Technology Program key projects 7 

Institut National de La Santé et de La Recherche Médicale 7 

Institut Pasteur 7 

National Center for Research Resources 7 

National Institute of Child Health and Human Development 7 

Public Health England 7 

Research and Development 7 

Schweizerischer National fonds zur Förderung der 
Wissenschaftlichen Forschung 7 

U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases 7 

Walter Reed Army Institute of Research 7 

Bundes ministerium für Bildung und Forschung 6 

California Institute for Regenerative Medicine 6 

Department for International Development, UK Government 6 

European Metrology Programme for Innovation and Research 6 

Federación Española de Enfermedades Raras 6 

Fudan University 6 

Fundamental Research Funds for the Central Universities 6 

Grantová Agentura České Republiky 6 

Harvard University 6 

Indian Council of Medical Research 6 

Innovative Medicines Initiative 6 

Massachusetts General Hospital 6 

Ministry of Public Health 6 

National Alliance for Research on Schizophrenia and Depression 6 

National Institute for Health Research 6 

National Institute of Environmental Health Sciences 6 
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Instituição Artigos 

National Research Foundation 6 

Science and Technology Planning Project of Guangdong 
Province 6 

Texas A and M University-Central Texas 6 

Thailand Research Fund 6 

U.S. Department of Agriculture 6 

U.S. Public Health Service 6 

Youth Innovation Promotion Association 6 

Alexander von Humboldt-Stiftung 5 

Baylor College of Medicine 5 

Biotechnology and Biological Sciences Research Council 5 

Center for Agriculture, Food and the Environment, University of 
Massachusetts Amherst 5 

Centre National de La Recherche Scientifique 5 

Colorado State University 5 

Columbia University 5 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 5 

Flinders University 5 

Florida Department of Agriculture and Consumer Services 5 

Guangdong Science and Technology Department 5 

Imperial College London 5 

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 5 

King Saud University 5 

Los Alamos National Laboratory 5 

Mahidol University 5 

Major State Basic Research Development Program of China 5 

March of Dimes Foundation 5 

Ministry of Science and Technology, Taiwan 5 

Ministry of Science ICT and Future Planning 5 

Nanyang Technological University 5 
Fonte: próprio autor. 
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ANEXO 12 – PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO RESULTADO DA 
PESQUISA EM ZIKA. 
 
Ciências Agrárias 

As Ciências Agrárias é uma área multidisciplinar que envolve os campos 

da Agronomia, Agroecologia, Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca, 

Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia Agropecuária, Ciências de 

Alimentos e Engenharia de Aquicultura. 

Nesta área de conhecimento o tema Zika é tratado nas seguintes 

categorias estabelecidas pelo DeCS: anatomia; assistência à saúde; 

características de publicações; ciência e saúde; compostos químicos e drogas; 

denominações de grupos; denominações geográficas; disciplinas e ocupações; 

doenças; fenômenos e processos; homeopatia; organismos; psiquiatria e 

psicologia; saúde pública; técnicas e equipamentos analíticos, diagnósticos e 

terapêuticos e, por fim, vigilância sanitária. 

 

Anatomia 

Na categoria Anatomia que é o “ramo da biologia que lida com a 

estrutura dos organismos” (DeCS, 2019 online) os assuntos identificados nos 

artigos analisados foram o sangue, as células e as folhas de plantas. 

 

Assistência à Saúde 

Nesta área a Assistência à Saúde envolve aspectos relacionados ao 

meio ambiente e saúde pública; características da população; administração de 

serviços de saúde; qualidade, acesso e avaliação da assistência à saúde; 

instituições de saúde, recursos humanos e serviços. 

Com relação à Zika omeio ambiente e saúde pública analisa as práticas 

relacionadas à prevenção, tais como a vacinação e o controle de doenças 

transmissíveis, por meio da imunização e do controle de pragas. Ainda aborda 

a contenção de riscos biológicos, os surtos de doenças, as epidemias, as 

formas de transmissão das doenças infecciosas através de vetores de 

doenças, neste caso os insetos vetores, tais como os mosquitos vetores. Utiliza 

métodos epidemiológicos, como por exemplo, os estudos controlados, a coleta 
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de dados por meio de inquéritos, questionários e estatísticas vitais e ainda a 

medição de risco, a incidência e a probabilidade. 

Em características da população observa-se que no estudo da Zika 

foram analisadas as questões demográficas, tais como a densidade 

demográfica e as estatísticas vitais relacionadas à incidência de morbidades e 

ainda outro aspecto analisado que é a saúde pública. 

A administração de serviços de saúde analisa a gestão de riscos por 

meio da medição de risco.Já a qualidade, acesso e avaliação da assistência à 

saúde utiliza mecanismos como coleta de dados, estatísticas e estudos 

epidemiológicos para avaliar os conhecimentos, as atitudes e as práticas em 

saúde. Por fim, em instituições de saúde, recursos humanos e serviços são 

abordados os serviços de saúde com relação à prevenção primária por meio da 

vacinação. 

 

Características de Publicações 

Nesta categoria foi identificado que o tipo de estudo realizado com 

relação à Zika são os estudos comparativos, que o DeCS (2019 online) define 

como “comparação de efeitos, resultados, respostas, etc. para técnicas 

diferentes, abordagens terapêuticas ou outras entradas”. 

 

Ciência e Saúde 

Esta categoria envolve aspectos relacionados à gestão da ciência, da 

tecnologia e da inovação em saúde onde os artigos sobre o tema Zika abordam 

a Saúde Pública enquanto uma atividade científica e tecnológica que faz parte 

da área das Ciências da Saúde. 

 

Compostos Químicos e Drogas 

Aqui se observa que os artigos abordam os assuntos relacionados às 

preparações farmacêuticas, às proteínas com relação aos anticorpos virais e 

neutralizantes, aos produtos biológicos, tais como as vacinas, os ácidos 

nucléicos como o RNA viral e ainda com relação às ações químicas, os 

inseticidas. 
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Denominações de Grupos 

Os grupos identificados nos estudos foram os adultos, adultos jovens e 

adolescentes. 

 

Denominações Geográficas 

As regiões geográficas que aparecem nos estudos são nas Américas o 

Brasil e os Estados Unidos. 

 

Disciplinas e Ocupações 

Com relação às disciplinas que estão envolvidas no estudo da Zika 

foram identificadas as disciplinas das ciências naturais: nas ciências biológicas 

a química, na microbiologia, a virologia e na biologia, a genética e a fisiologia. 

Na ciência, relacionado à pesquisa, foi identificada a experimentação animal. 

Com relação às ocupações em saúde foram identificadas na área da 

medicina: alergia e imunologia, saúde pública (epidemiologia) e a patologia. 

 

Doenças 

Nesta categoria são apontados alguns tipos de doenças causadas por 

bactérias, destacando-se as doenças transmissíveis emergentes; doenças 

causadas por parasitas como a malária e uma maior atenção as doenças 

causadas por vírus como a dengue, a febre amarela, a febre de chikungunya e 

a infecção pelo Zika vírus. A microcefalia também é abordada, sendo 

classificada enquanto doença muscoesquelética, doença do sistema nervoso e 

anormalidade congênita, hereditária e neonatal. 

 

Fenômenos e Processos 

São observados alguns tipos de fenômenos, tais como os 

microbiológicos onde se analisa a virulência e os fenômenos fisiológicos virais, 

tais como a replicação viral e a carga viral; os biológicos, na análise do meio 

ambiente e da filogenia; os genéticos, sobre o genoma viral; os fisiológicos com 

relação ao estágio do ciclo de vida da larva e da pupa e os fenômenos 

fisiológicos reprodutivos e urinários, destacando-se a gravidez. 
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Homeopatia 

A homeopatia é referida de forma tímida com relação à farmácia 

homeopática, na preparação básica de extratos vegetais. 

 

Organismos 

Aqui são identificados alguns tipos de organismos, classificados em 

vírus como o vírus do Nilo ocidental, o vírus da chikungunya, o vírus da dengue 

e o Zika vírus. Também fazem menção àsbactérias e com relação aos animais, 

identificam-se os insetos, especificamente os mosquitos culex, anopheles e 

aedes e os mamíferos: os ratos, os macacos e os seres humanos. 

 

Psiquiatria e Psicologia 

Esta categoria também é pouco comentada apresentando aspectos 

relacionados ao comportamento e mecanismos comportamentais no que diz 

respeito à atitude frente à saúde e conhecimentos, práticas e atitudes em 

saúde. 

 

Saúde Pública 

Esta categoria apresenta os seguintes assuntos: saúde ambiental, 

estudos populacionais em saúde pública, desastres, epidemiologia e 

bioestatística e atenção à saúde. 

A saúde ambiental analisa dois aspectos: saúde e ciência. Na saúde os 

temas tratados são os inseticidas e o controle de pragas, pontualmente o 

controle de mosquitos como anopheles, aedes e culex. O tema doença 

ambientalanalisa as doenças ambientais, tais como a malária, a febre amarela 

e a dengue e ainda o controle de doenças transmissíveis e as doenças 

transmissíveis emergentes. A epidemiologia aborda os métodos 

epidemiológicos na utilização da incidência. Também analisa as complicações 

na gravidez. Por fim com relação aos serviços de saúde, analisam-se a saúde 

pública e a imunização.  

Com relação à ciência, os temas identificados foram biologia, falando 

sobre a genética e o metabolismo; a microbiologia tratando dasbactérias,da 

virologia e dos vírus e a química; nas ciências ambientais, o meio ambiente e a 
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área urbana; a contaminação com relação à medição de risco e contenção de 

riscos biológicos. 

Os estudos populacionais em saúde pública analisam a densidade 

demográfica e a área urbana, as cidades. O assunto desastres aborda a 

genética e a epidemiologia enquanto especialidades em desastres; o controle 

de doenças transmissíveis; o controle de vetores; a medição de riscos e 

ameaças ao meio ambiente e com relação à imunização trata da vacinação. 

Na epidemiologia e bioestatística, a epidemiologia aborda o controle das 

doenças transmissíveis; os surtos de doenças e as medidas de ocorrência de 

doenças, utilizando a incidência. Por fim a atenção à saúde também trata da 

imunização relacionado à prevenção de doenças. 

 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 

Com relação às técnicas, foram identificadas as seguintes técnicas de 

pesquisa: nas técnicas microbiológicas a carga viral;nastécnicas genéticas a 

reação em cadeia da polimerase via transcriptase reversa e reação em cadeia 

da polimerase em tempo real;osmétodos epidemiológicos, tais como inquéritos 

e questionários, estudos controlados antes e depois e medição de risco; 

experimentação animal; modelos animais; técnicas in vitro; contenção de riscos 

biológicos; incidência; técnicas imunológicas como a vacinação e o ensaio de 

imunoadsorção enzimática e técnicas de sonda molecular. 

Com relação aosdianósticos foi identificada a técnica microbiológica 

denominada carga viral e, por fim, com relação à terapêutica, a vacinação. 

 

Vigilância Sanitária 

Nesta categoria identificaram-se quatro tipos de vigilância sanitária: a de 

serviços de saúde, a ambiental, a de produtos e o sistema de vigilância 

sanitária. Os temas abordados são: o controle de insetos, os inseticidas, a 

experimentação animal e as vacinas. 
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Ciências Biológicas 

A área das Ciências Biológicas estuda diferentes seres vivos como 

plantas, animais, bactérias, entre outros. É o estudo da biologia como ciência, 

abrangendo o funcionamento de diferentes tipos de organismos vivos, desde a 

escala microscópica até populações inteiras de diferentes formas de vida. 

Possui diversas subdisciplinas tais como a bioquímica, a biologia molecular, a 

biologia celular (citologia), a fisiologia (biofisiologia), a ecologia, a botânica, a 

biologia evolutiva, a genética etc. 

Nesta área de conhecimento o tema Zika é tratado nas seguintes 

categorias estabelecidas pelo DeCS: anatomia; antropologia, educação, 

sociologia e fenômenos sociais; assistência à saúde; características de 

publicações; compostos químicos e drogas; denominações de grupos; 

denominações geográficas; disciplinas e ocupações; doenças; fenômenos e 

processos; organismos; psiquiatria e psicologia; saúde pública; técnicas e 

equipamentos analíticos, diagnósticos e terapêuticos; vigilância sanitária. 

 

Anatomia 

Nesta categoria são analisados alguns tipos de células e a linhagem 

celular destas células, tais como as células-tronco neurais, células vero, células 

HEK293. Sobre as regiões do corpo analisam-se as células e as estruturas 

embrionárias. E ainda, nesta categoria são estudados no sistema nervoso o 

cérebro, nas estruturas embrionárias o feto e no sistema sanguíneo e 

imunológico o sangue. 

 

Antropologia, educação, sociologia e fenômenos sociais 

Observa-se que aqui a análise das atividades humanas está relacionada 

à viagem, ou seja, o deslocamento para diferentes localizações geográficas. 

 

Assistência à Saúde 

Na Assistência à Saúde os assuntos relacionados ao tema Zika se 

subdividem em: meio ambiente e saúde pública; qualidade, acesso e avaliação 

da assistência à saúde; instituições de saúde, recursos humanos e serviços. 
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No meio ambiente e saúde pública, a saúde pública analisa com relação 

à transmissão de doenças infecciosas: os vetores de doenças, os insetos 

vetores e os mosquitos vetores e ainda a transmissão vertical de doença 

infecciosa. A saúde pública trata das epidemias, das práticas de saúde pública 

relacionadas ao controle das doenças transmissíveis e controle de mosquitos, 

assim como a imunização e a vacinação e utiliza métodos epidemiológicos tais 

como os estudos controlados antes e depois e a sensibilidade e especificidade 

que são medidas de classificação binária para avaliar resultados de exames.  

Com relação às instituições de saúde, recursos humanos e serviços, os 

assuntos tratados estão relacionados à prevenção primária, como a imunização 

e a vacinação. 

Sobre a qualidade, acesso e avaliação da assistência à saúde analisam-

se os mecanismos de avaliação da assistência à saúde. 

 

Características de Publicações 

Os tipos de publicações produzidos e tratados nesta área de 

conhecimento são os estudos comparativos e os relatos de casos. 

 

Compostos Químicos e Drogas 

Nos ácidos nucleicos, nucleotídeos e nucleosídeossão estudados o RNA 

viral e a ribavirina. Nos aminoácidos, peptídeos e proteínas os assuntos 

tratados são as proteínas de membrana, as proteínas virais: proteínas não 

estruturais virais e proteínas estruturais virais, tais como a proteínas do 

envelope viral; nas globulinas observa-se o estudo de alguns tipos de 

anticorpos: virais, antivirais, neutralizantes e ainda a imunoglobina G e 

imunoglobina M e ainda as proteínas sanguíneas e ainda relacionado às 

proteínas, o estudo dos interferons e interferon gama.Sobre os pepitídeos o 

estudo do interferon alfa. Nas enzimas e coenzimas são analisados o RNA 

polimerase dirigida por DNA, o peptídeo hidrolases e a pró-proteína convertase 

9. Também as vacinas e as vacinas virais são analisadas enquanto misturas 

complexas. Dentro das ações químicas e utilizações estão os antivirais nas 

ações farmacológicas; os inseticidas nos usos especializados de substâncias 
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químicas e enquanto ações tóxicas. Sobre os fatores biológicos estudam-se os 

interferons alfa e gama, antígenos e epítopos. 

 

Denominações de Grupos 

Na área das Ciências Biológicas observa-se que os grupos estudados 

são pessoas do tipo mulheres – gestantes e grupos etários tais como o recém-

nascido, a criança, o adolescente e o adulto: adulto jovem e meia-idade. 

 

Denominações Geográficas 

A única região identificada foi o Brasil. 

 

Disciplinas e Ocupações 

Dentro desta área na categoria disciplinas são estudados nas disciplinas 

das ciências biológicas: a virologia, química, fisiologia, imuno-histoquímica, 

biologia celular e a genética. Na ciência, a experimentação animal e na 

química, a imuno-histoquímica, a descoberta de drogas e o desenho de drogas. 

Sobre as ocupações em saúde: dentro da medicina foram identificadas a 

patologia e a alergia e imunologia. 

 

Doenças 

Os tipos de doenças abordadas nesta área são: as infecções 

bacterianas e micoses; as viroses: dengue, doença pelo vírus Ebola,febre de 

chikungunya e infecção pelo Zikavirus; as doenças muscoesqueléticas como 

artralgia e microcefalia. A microcefalia também é tratada como doença do 

sistema nervoso e como uma anormalidade congênita, dentro de doenças e 

anormalidades congênitas. A Síndrome de Guillain-Barré é tratada nesta 

categoria como doença do sistema nervoso e doença do sistema imune. 

Os sinais e sintomas estudados são a viremia, febre e artralgia. 

 

Fenômenos e Processos 

Os tipos de fenômenos identificados são: fenômenos do sistema 

imunológico, como as reações cruzadas e a imunidade nata; fenômenos 

biológicos: interações hospedeiro-patógeno e a filogenia; fenômenos 
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farmacológicos e toxicológicosanalisando a concentração inibidora 

50;fenômenos químicos, como sequência de bases, sequencia de 

aminoácidos, metabolismo, ligação proteica e domínios proteicos; fenômenos 

fisiológicos celulares, por exemplo, transdução de sinais, proliferação celular, a 

sobrevivência celular e apoptose; fenômenos microbiológicos: virulência, 

interações hospedeiro-patógeno, efeito citopatogênicoviral,carga viral e 

replicação viral; fenômenos genéticos, como o genoma viral, a sequência de 

bases e a expressão gênica; fenômenos fisiológicos reprodutivos e urinários 

como a gravidez; fenômenos fisiológicos musculoesqueléticos e neurais no 

estudo da artralgia;fenômenos fisiológicos, sendo citados o estágio do ciclo de 

vida da larva, a relação dose-resposta a droga e o sinergismo farmacológico e, 

por fim, no metabolismo o estudo da ligação proteica. 

 

Organismos 

Os tipos de organismos estudados nas Ciências Biológicas relacionados 

ao tema zika são na categoria vírus, os arbovírus e os vírus de RNA, tais como 

o vírus do nilo ocidental, o vírus chikungunya, o vírus da febreamarela,ovírus 

da dengue e o Zika vírus. E, com relação aos animais identificou-se o aedes, o 

Cercopithecusaethiops (gênero de macaco), a macaca mulatta, os seres 

humanos, os camundongos endogâmicos C57BL e os ratos. Com relação às 

formas dos organismos são estudados os estágios do ciclo de vida da larva. 

 

Psiquiatria e Psicologia 

Apenas um assunto identificado dentro dos fenômenos psicológicos, 

relacionado à sensação de dor que foi a artralgia. 

 

Saúde Pública 

Nesta categoria são tratados diversos assuntos relacionados à atenção 

à saúde; saúde ambiental; desastres; epidemiologia e bioestatística. 

Na atenção à saúde o assunto tratado é a imunização.  

Na saúde ambiental, que se subdivide em saúde e ciência, os aspectos 

analisados na saúde são o controle de pragas, especificamente o controle de 

mosquitos, o aedes e os inseticidas. Com relação à doença ambiental 
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observam-se as complicações na gravidez e o feto, os surtos de doenças, as 

viroses, a vacinação e as doenças transmissíveis como a dengue. Sobre os 

serviços de saúde analisa-se a imunização. Na ciência são estudados a 

genética e o metabolismo, nas ciências sociais a questão da demografia 

relacionada às mulheres,a química e na virologia, os vírus. 

Na subdivisão desastres a questão tratada é a administração de 

desastres apontando a genética, enquanto especialidade em desastres e a 

prevenção e mitigação por meio da imunização, da vacinação e do controle de 

vetores. 

Sobre a epidemiologia e bioestatística a epidemiologia observa a 

reprodutibilidade dos testes e faz o monitoramento epidemiológico analisando 

os surtos de doenças. 

 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 

Esta categoria se divide em diagnóstico, terapêutica e técnicas de 

pesquisa. Em diagnóstico analisam-se as técnicas de laboratório clínico: 

técnicas citológicas como o efeito citopatogênico viral e técnicas de culturas de 

células, técnicas microbiológicas como a carga viral e técnicas 

histopatológicas.  

Na terapêutica, dentro da terapia biológica os assuntos tratados são a 

imunização e a vacinação. 

Sobre as técnicas de pesquisa, observam-se diversos tipos: técnicas de 

laboratório clínico, por exemplo, técnicas de culturas de células, carga viral e 

efeito citopatogênico viral; técnicas citológicas como as técnicas de culturas de 

células e o efeito citopatogênico viral; técnicas in vitro; técnicas imunológicas 

como o ensaio de imunoadsorção enzimática e a imunização; técnicas de 

sonda molecular; técnicas genéticas como o alinhamento de sequencia e a 

reação em cadeia da polimerase em tempo real e a reação em cadeia reversa 

da polimerase por transcrição. Ainda sobre as técnicas foram identificados: 

testes de toxicidade; descoberta de drogas; modelos animais de doença; 

experimentação animal e métodos epidemiológicos como os estudos 

controlados antes e depois e a sensibilidade e especificidade. 
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Vigilância Sanitária 

Sobre a vigilância sanitária são observados aspectos relacionados à 

vigilância sanitária dos serviços de saúde, com as técnicas de pesquisa com 

experimentação animal; vigilância sanitária ambiental sobre o controle de 

mosquitos e sobre a vigilância sanitária de produtos que diz respeito ao 

controle e fiscalização de saneantes como os inseticidas e os produtos 

biológicos como as vacinas. 

 

 

Ciências da Saúde 

A área das Ciências da Saúde, também conhecido como Ciências 

Médicas é uma área de estudo ampla que contempla a vida, a saúde e a 

doença. Diversas áreas que fazem parte desta área, tais como a medicina 

humana e veterinária, biomedicina, enfermagem, análises clínicas, farmácia, 

odontologia, educação física, entre outras.  

A Zika é abordada por esta área nas seguintes categorias do DeCS: 

anatomia; antropologia, educação, sociologia e fenômenos sociais; assistência 

à saúde; características de publicações; ciência e saúde; ciências humanas; 

compostos químicos e drogas; denominações de grupos; denominações 

geográficas; disciplinas e ocupações; doenças; fenômenos e processos; 

organismos; psiquiatria e psicologia; saúde pública; técnicas e equipamentos 

analíticos, diagnósticos e terapêuticos, vigilância sanitária. 

 

Anatomia 

Nesta categoria analisam-se as células-tronco neurais, células 

cultivadas, as células vero, que é um tipo de célula epitelial e a sua linhagem 

celular; o feto enquanto uma estrutura embrionária. Sobre as regiões do corpo 

estudam-se as estruturas embrionárias. Com relação aos líquidos e secreções 

trata-se do sangue, do líquido cefalorraquidiano, saliva e do leite humano. Com 

relação ao trato gastrointestinal e o sistema estomatognático aborda-se o freio 

lingual. No sistema nervoso central o cérebro e. por fim, na neurologia os 

astrócitos e no sistema nervoso os neurônios e o sistema nervoso central. 
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Antropologia, educação, sociologia e fenômenos sociais 

Observa-se que aqui a análise está relacionada às viagens; aos países 

em desenvolvimento e a fatores socioeconômicos como a pobreza e as áreas 

de pobreza. Sobre os órgãos de governo aborda-se o Centers for Disease 

Control and Prevention (U.S.). Com relação ao bem-estar da criança são 

tratados assuntos relacionados ao cuidado da criança. Sobre a educação: a 

educação em enfermagem e a educação continuada em enfermagem. E, ainda 

o bioterrorismo analisado enquanto crime e problema social. 

 

Assistência à Saúde 

Na Assistência à Saúde os assuntos relacionados ao tema Zika se 

subdividem em: administração de serviços de saúde, características da 

população; meio ambiente e saúde pública; qualidade, acesso e avaliação da 

assistência à saúde; economia e organizações de saúde; instituições de saúde, 

recursos humanos e serviços. 

Na administração de serviços de saúde analisam-se a assistência ao 

convalescente, a prática profissional da enfermagem; a assistência à saúde e o 

diagnóstico de enfermagem na administração dos cuidados ao paciente e a 

assistência à saúde culturalmente competente; na avaliação de resultados 

analisa-se o resultado do tratamento e ainda nesta classificação são analisados 

a questão da prestação integrada de cuidados de saúde e o fortalecimento 

institucional. 

A qualidade, acesso e avaliação da assistência à saúde trata da 

qualidade da assistência à saúde, da prestação integrada de cuidados de 

saúde, da beneficência, da ética e da bioética. Nos fatores epidemiológicos 

analisa os fatores de risco. Também trata nos estudos epidemiológicos: os 

inquéritos epidemiológicos, os estudos controlados antes e depois, os estudos 

de casos e controles, os estudos transversais, os estudos retrospectivos, os 

estudos de viabilidade e os estudos de coortes. Ainda analisa a atitude do 

pessoal de saúde e a atitude frente à saúde e na avaliação dos resultados, os 

resultados dos tratamentos. 

Sobre as instituições de saúde, recursos humanos e serviços os 

assuntos abordados são a vacinação, assistência ao convalescente, os centros 
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comunitários de saúde, o cuidado da criança, a triagem nos serviços médicos 

de emergência. Nos serviços de saúde comunitária e serviços de saúde mental 

são tratados o aconselhamento e o aconselhamento diretivo. Com relação ao 

pessoal de saúde tratam-se dos enfermeiros e enfermeiras. 

Em características da população os assuntos analisados são a saúde da 

mulher, a saúde global, a distribuição espacial da população, número básico de 

reprodução; a pobreza e áreas de pobreza. 

Com relação ao meio ambiente e saúde pública abordam-se as medidas 

em epidemiologia relacionadas à demografia, como a distribuição espacial da 

população, nos estudos epidemiológicos os estudos controlados antes e 

depois, estudos transversais, estudos de coortes e os estudos de casos e 

controles; no meio ambiente os desastres, o controle de mosquitos e os surtos 

de doenças e na saúde pública o portador sadio, a transmissão de doença 

infecciosa, a transmissão vertical de doença infecciosa, as epidemias, os 

insetos vetores, mosquitos vetores; a saúde pública; o número básico de 

reprodução; inquéritos epidemiológicos; a segurança do sangue e a vacinação. 

Na economia e organizações de saúde os assuntos explorados são o 

custo e análises de custo e a Organização Mundial da Saúde enquanto uma 

agência internacional. 

 

Características de Publicações 

Nesta área o assunto analisado na categoria características de 

publicações são as ilustrações de livros, especificamente os desenhos. Sobre 

as características dos estudos, os estudos comparativos, relatos de casos e, 

sobre os formatos são analisadas as guias de práticas clínicas. 

 

Ciência e Saúde 

Assuntos analisados: a Organização Mundial da Saúde enquanto 

agência internacional; a bioética na ética em pesquisa e a saúde pública e a 

enfermagem como ciências da saúde. 
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Ciências Humanas 

Nas Ciências Humanas temas como o conhecimento e a ética enquanto 

princípio e a bioética. 

 

Compostos Químicos e Drogas 

Nas ações químicas e utilizações estudam-se os praguicidas e suas 

ações tóxicas, em especial os inseticidas e ainda os antipiréticos e os antivirais. 

Nos aminoácidos, peptídeos e proteínas os assuntos tratados são os 

peptídeos, as proteínas virais, proteínas não estruturais virais, os interferons, 

os receptores de interferon como o receptor de interferon alfa e beta, os 

isotipos de imunoglobulinas, como as imunoglobulinas G e M. Também os 

anticorpos, especificamente os anticorpos neutralizantes e os anticorpos 

antivirais. Em misturas complexas as vacinas contra o ebola. Em fatores 

biológicos, os biomarcadores e os interferons.  

Sobre os compostos orgânicos, a amoxicilina enquanto um composto 

orgânico e composto heterocíclico e nas enzimas e coenzimas enquanto 

caspase efetora a caspase 3. Por fim, nos ácidos nucleicos, nucleotídeos e 

nucleosídeos o RNA, o RNA viral e o RNA mensageiro. 

 

Denominações de Grupos 

Na área das Ciências da Saúde observa-se que os grupos estudados 

são as enfermeiras e enfermeiros; pessoas com deficiência; adolescentes; 

adultos; adultos jovens; crianças; pré-escolar; recém-nascido; meia-idade; 

gestantes e gêmeos dizigóticos. 

 

Denominações Geográficas 

As regiões identificadas foram as Américas Latina, Central e do Sul; os 

países Brasil, Colômbia, Zâmbia e Estados Unidos e demais regiões como 

Califórnia e Arizona. 

 

Disciplinas e Ocupações 

Dentro desta área, na categoria disciplinas, são estudados nas 

disciplinas das ciências biológicas: a biologia celular, a genética, a virologia, a 
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neuropatologia e a química. Nas disciplinas das ciências naturais a pesquisa 

biomédica e a fisiologia. 

Sobre as ocupações em saúde: dentro da medicina foram identificadas a 

neuropatologia, epidemiologia, saúde global, saúde pública,sorologia, a alergia 

e imunologia, patologia e a enfermagem. 

 

Doenças 

Os tipos de doenças abordadas nesta área são: encefalite, 

anormalidades congênitas, infecção, síndrome coronariana aguda, síndrome de 

Guillain-Barré, microcefalia, artrogripose, febre de chikungunya, doenças 

transmissíveis emergentes, complicações infecciosas na gravidez, doenças 

sexualmente transmissíveis, doenças transmissíveis, viroses, conjuntivite, 

dengue, dengue grave, infecção pelo zika vírus, febre amarela, doença pelo 

vírus ebola e infecções por HIV e, com relação aos sinais e sintomas 

analisados: inflamação, síndrome, febre, cefaléia, dor abdominal, efeitos 

colaterais e reações adversas relacionados a medicamentos, ataxia, artralgia, 

mialgia. 

 

Fenômenos e Processos 

Os tipos de fenômenos identificados são: fenômenos fisiológicos, como 

a idade gestacional, a regulação para cima e as larvas; fenômenos fisiológicos 

reprodutivos e urinários, tais como a idade gestacional, a gravidez na 

adolescência e a gravidez; fenômenos fisiológicos celulares como a 

proliferação celular; fenômenos genéticos tais como a filogenia, a sequência de 

bases, a expressão gênica e sua regulação, o genoma viral, regulação viral da 

expressão gênica e a regulação para cima.Fenômenos biológicos, como na 

evolução biológica, a filogenia; fenômenos químicos: a sequência de bases, a 

regulação para cima, o metabolismo; nos fenômenos bioquímicos a transdução 

de sinais. Nos fenômenos fisiológicos celulares a transdução de sinais, a morte 

celular, a sobrevivência celular, a apoptose. Em fenômenos do sistema 

imunológico as reações cruzadas. Nos fenômenos fisiológicos orais e do 

sistema digestório a erupção dentária e nos fenômenos microbiológicos o efeito 

citopatogênico viral, carga viral; a virulência e a replicação viral. 
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Organismos 

Os tipos de organismos estudados na área das Ciências da Saúde 

relacionados ao tema zika são na categoria vírus, os arborirus, os flaviviridaes 

e flavivírus, o vírus da dengue, o Zika vírus, o vírus chikungunya, o vírus do nilo 

ocidental. E, com relação aos animais identificaram-se os seres humanos, os 

ratos e os ratos endogâmicos, o aedes, o culicidae Com relação às formas dos 

organismos são estudadas as larvas. 

 

Psiquiatria e Psicologia 

Nesta categoria, com relação ao comportamento e mecanismos 

comportamentais analisam-se o comportamento cooperativo, a atitude do 

pessoal de saúde e a atitude frente à saúde. Sobre as disciplinas e atividades 

comportamentais a psicologia e, com relação aos fenômenos psicológicos o 

comportamento de escolha. E, ainda o aconselhamento e o aconselhamento 

diretivo. 

 

Saúde Pública 

Nesta categoria são tratados diversos assuntos relacionados à saúde 

ambiental; nutrição em saúde pública; estudos populacionais em saúde pública; 

atenção à saúde; epidemiologia e bioestatística; políticas, planejamento e 

administração em saúde; desastres e direito sanitário. 

Na saúde ambiental são abordados assuntos relacionados à saúde; 

saúde pública; metabolismo; viroses; doenças transmissíveis e doenças 

transmissíveis emergentes; no controle de insetos o aedes; a dengue e o 

culicidae; na epidemiologia os estudos de casos e controles; estudos de 

coortes; estudos transversais, estudos retrospectivos, estudo de viabilidade. E 

ainda: a febre amarela; virologia; epidemiologia; química; os surtos de doenças; 

os inseticidas, a saúde da mulher, o feto e as complicações na gravidez; os 

países em desenvolvimento; desastres; na demografia a pobreza, o 

bioterrorismo com relação à contaminação biológica e química; com relação ao 

controle de insetos o controle de mosquitos; sobre as infecções bacterianas a 

conjuntivite e ainda os inquéritos epidemiológicos e fatores de risco. 
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Na nutrição em saúde pública com relação ao aleitamento materno o 

leite humano; nos estudos populacionais em saúde pública as áreas de 

pobreza, a saúde da mulher e a distribuição espacial da população e na 

atenção à saúde são tratados assuntos como a prevenção de 

doenças,assistência à saúde, centros comunitários de saúde, saúde global, 

gravidez na adolescência e anticoncepção. 

Na epidemiologia e bioestatística, a epidemiologia descritiva com a 

distribuição espacial da população, os surtos de doenças; os fatores de risco; a 

saúde no processo saúde-doença; os estudos de casos e controles, estudos de 

coortes, estudos transversais, estudos retrospectivos, estudo de viabilidade e 

inquéritos epidemiológicos. 

Na categoria políticas, planejamento e administração em saúde 

abordam-se a Organização Mundial de Saúde, a bioética e em desastres, na 

administração de desastres o controle de vetores, com relação ao socorro em 

desastres o assunto abordado é a triagem e sobre a equipe de desastres os 

enfermeiros e enfermeiras. Ainda a genética, a enfermagem e a epidemiologia 

enquanto especialidades em desastres e com relação à imunização trata-se da 

vacinação. Por fim, no direito sanitário a saúde enquanto um bem jurídico. 

 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 

Esta categoria se divide em diagnóstico, terapêutica, procedimentos 

cirúrgicos e operatórios e técnicas de pesquisa.  

Em diagnóstico analisam-se em prognósticos os resultados dos 

tratamentos e a punção espinhal e a biópsia dentro das técnicas de diagnóstico 

neurológico; nos testes de química clínica a urinálise; nos testes imunológicos 

os testes sorológicos; enquanto técnica e procedimento diagnóstico analisa-se 

o diagnóstico por imagem; também o efeito citopatogênico viral; carga viral; a 

imunofluorescência; a citometria de fluxo; técnicas de cultura de células; o 

diagnóstico diferencial; os testes diagnósticos de rotina e a ultrassonografia. Na 

terapêutica a punção espinhal, a transfusão de sangue, a vacinação, a 

segurança do sangue, a anticoncepção e a assistência ao convalescente. 

Nos procedimentos cirúrgicos e operatórios a punção espinhal e nas 

técnicas de pesquisa na biópsia a punção espinhal, nas técnicas reprodutivas o 
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cruzamento; no citodiagnóstico o efeito patogênico viral; na imuno-histoquímica 

a imunofluorescência; nas técnicas de diagnóstico urológico e nos testes de 

química clínica a urinálise; no estudo do risco analisam-se os fatores de risco e 

ainda, a citometria de fluxo; técnicas de cultura de células; carga viral; testes 

sorológicos; estudos controlados antes e depois, os estudos de casos e 

controles, estudos de coortes, estudos transversais, estudos retrospectivos, 

estudo de viabilidade; número básico de reprodução; inquéritos 

epidemiológicos; western blotting; espectometria de massas; ensaio de 

imunoadsorção enzimática; incidência; prevalência; experimentação animal; 

vacinação; os modelos animais; as técnicas in vitro; a reação em cadeia da 

polimerase, da polimerase em tempo real e da polimerase via transcriptase 

reversa. 

 

Vigilância Sanitária 

Sobre a vigilância sanitária são observados aspectos relacionados à 

vigilância sanitária dos serviços de saúde sobre a assistência à saúde, aos 

centros comunitários de saúde, as técnicas e procedimentos diagnósticos 

como, por exemplo, o diagnóstico por imagem; na vigilância sanitária ambiental 

sobre o controle de mosquitos e na vigilância sanitária de produtosno que diz 

respeito ao controle e fiscalização de saneantes como os inseticidas e os 

efeitos colaterais e reações adversas relacionados a medicamentos. 

 

 

Ciências Exatas e da Terra 

A área das Ciências Exatas e da Terraabrange campos da ciência 

capazes de determinar expressões quantitativas, predições precisas, testar 

hipóteses, tais como a matemática e a estatística e ainda está relacionado às 

ciências que estudam o planeta Terra. 

A Zika é abordada por esta área nas seguintes categorias do DeCS: 

anatomia; antropologia educação, sociologia e fenômenos sociais; assistência 

à saúde; características de publicações; ciência e saúde; ciência da 

informação; compostos químicos e drogas; denominações de grupos; 

denominações geográficas; disciplinas e ocupações; doenças; fenômenos e 
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processos; homeopatia; organismos; psiquiatria e psicologia; saúde pública; 

técnicas e equipamentos analíticos, diagnósticos e terapêuticos; tecnologia, 

indústria e agricultura vigilância sanitária. 

 

Anatomia 

Na categoria Anatomia o assunto Zika analisa os seguintes pontos: nas 

células a linhagem celular, as células A549 e as células vero; nas estruturas 

vegetais as folhas de plantas; nas regiões do corpo as células; no sistema 

nervoso o cérebro; sobre os líquidos e secreções analisa a saliva e o sangue; 

nas estruturas embrionárias analisa o feto. 

 

Antropologia, Educação, Sociologia e Fenômenos Sociais 

Nesta categoria foram identificados, com relação às atividades humanas 

as viagens e com relação aos órgãos governamentais os Centers for Disease 

Control and Prevention (U.S.). 

 

Assistência à Saúde 

No meio ambiente e saúde pública os pontos abordados são: na saúde 

pública a contenção de riscos biológicos, o portador sadio, a prática de saúde 

pública, a imunização, a vacinação, vetores de doenças, surtos de doenças, 

controle biológico de vetores, controle de doenças transmissíveis, controle de 

mosquitos, as epidemias, a densidade demográfica, a distribuição espacial da 

população, exposição ambiental, a transmissão vertical de doença infecciosa, 

os insetos e mosquitos vetores. Em características da população, com relação 

à demografia são analisados a densidade demográfica, a dinâmica 

populacional, a distribuição espacial da população e a contenção de riscos 

biológicos. 

Na administração de serviços de saúde são tratados assuntos 

relacionados à assistência à saúde. 

Na qualidade, acesso e avaliação da assistência à saúde aborda-se a 

assistência à saúde. 

Com relação às instituições de saúde, recursos humanos e serviços 

analisam-se pontos relacionados à imunização e a vacinação. 
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Em economia e organizações de saúde são tratados pontos 

relacionados às agências internacionais como a Organização Mundial de 

Saúde. 

 

Características das Publicações 

Os tipos de publicações identificadas nesta área foram o estudo 

comparativo e o guia de prática clínica. 

 

Ciência e Saúde 

Com relação à cooperação internacional identificou-se a Organização 

Mundial da Saúde, sobre os recursos humanos em saúde o pessoal de saúde. 

 

Ciência da Informação 

Esta categoria apresenta como pontos abordados na análise de 

sistemas o fluxo de trabalho e nas metodologias computacionais os softwares, 

a simulação por computador,a simulação de acoplamento molecular e a 

simulação de dinâmica molecular. 

 

Compostos Químicos e Drogas 

Nos ácidos nucleicos, nucleotídeos e nucleosídeosos assuntos 

identificados foram os ácidos nucleicos como RNA, RNA longo não codificante, 

RNA mensageiro e RNA viral. Nas ações químicas e utilizações, com relação 

às ações farmacológicas identificaram-se os inibidores enzimáticos e os 

antivirais e com relação aos usos especializados de substâncias químicas 

abordam-se os ligantes, os inseticidas e os praguicidas. Nos produtos 

biológicos os extratos vegetais. Em aminoácidos, peptídeos e proteínas, nas 

proteínas: os anticorpos neutralizantes e antivirais, as proteínas virais, as 

proteínas não estruturais virais e as proteínas do envelope viral, nos peptídeos 

o interferon gama. Em compostos orgânicos o sesquiterpeno e na classificação 

enzimas e coenzimas: o RNA polimerases dirigidas por DNA, o RNA helicases 

e a helicase IFIH1 induzida por interferon. Nos fatores biológicos os alérgenos, 

os biomarcadores e epítopos. Em compostos heterocíclicos os flavonóides.E, 
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por fim, nos lipídeos os óleos voláteis e nas misturas complexas as vacinas 

virais. 

 

Denominações de Grupos 

Os grupos identificados nesta área foram: adolescente, adulto, criança, 

idoso, lactente, adulto jovem, idoso de 80 anos ou mais, pré-escolar, recém-

nascido, meia-idade e pessoal de saúde. 

 

Denominações Geográficas 

As regiões identificadas nesta área foram: África, Estados Unidos, 

Flórida, Brasil e Porto Rico. 

 

Disciplinas e Ocupações 

Nas disciplinas das Ciências Naturais identificou-se a fisiologia, a 

ontologia genética, a biologia computacional, a microbiologia e a genética na 

Biologia, na microbiologia identificou-se a virologia e especificamente na 

química farmacêutica sobre a descoberta de drogas e nas ocupações em 

saúde, dentro da Medicina foram identificadas a alergia e imunologia, a 

epidemiologia, a saúde pública e a patologia. 

 

Doenças 

As doenças identificadas foram as anormalidades congênitas, a 

microcefalia, a malária, a dengue, a encefalite japonesa, infecção pelo zika 

vírus, febre amarela, influenza humana e a febre de chikungunya. Com relação 

às complicações na gravidez trata das complicações infecciosas e das doenças 

sexualmente transmissíveis. 

 

Fenômenos e Processos 

Em fenômenos biológicos identificaram-se os seguintes temas: 

especificidade da espécie, clima, mudança climática. Com relação aos 

fenômenos do sistema imunológico, a imunidade e sobre os fenômenos físicos 

a termodinâmica, a aceleração, a difração de raios X e fatores de tempo. Sobre 

os fenômenos fisiológicos reprodutivos e urinários são tratadas a gravidez e a 
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oviposição. Nos fenômenos genéticos a expressão gênica, a filogenia, o 

fenótipo e o genoma viral e nos fenômenos microbiológicos temas como a 

virulência, as interações hospedeiro-patógeno, a internalização do vírus e a 

replicação viral. Sobre os fenômenos químicos: domínios proteicos, sequência 

de aminoácidos, sequencia de bases, glicolisação, transdução de sinais, 

ligação proteica, metabolismo, ligações de hidrogênio, simulação de dinâmica 

molecular, difração de raios X, sequência conservada, sítios de ligação, 

conformação protéica e estrutura secundária de proteína. Sobre os conceitos 

matemáticos analisam-se o aprendizado de máquina, algoritmos e a 

inteligência artificial. Por fim, com relação ao metabolismo os mapas de 

interação de proteína. 

 

Homeopatia 

Identificou-se com relação às preparações básicas a análise dos 

extratos vegetais. 

 

Organismos 

Em organismos observa-se que são tratados os eucariotos,as plantas 

medicinais e animais, tais como primatas: seres humanos, 

CercopithecusAethiops, macaca mulata e roedores: ratos, ratos endogâmicos, 

camundongos e camundongos endogâmicos e, ainda aedes, anopheles, culex, 

culicidae e animais geneticamente modificados. Com relação aos vírus, os 

arbovírus e os vírus de RNA, como o vírus da dengue, o vírus do Nilo 

Ocidental, vírus da encefalite japonesa, o zika vírus e o vírus chikungunya. 

Enquanto bactéria identificou-se o wolbachia. 

 

Psiquiatria e Psicologia 

Nesta categoria, com relação à Zika esta área analisa o comportamento 

sexual, abstinência sexual e a atitude frente à saúde. 

 

Saúde Pública 

Em desastres observam-se a análise sobre o controle de vetores, 

controle de doenças transmissíveis, imunização, a vacinação, a vigilância e o 
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monitoramento e na meteorologia o isoterma. E, ainda os modelos teóricos e 

praguicidas. 

Em saúde ambiental, com relação às complicações na gravidez analisa 

o feto; sobre a qualidade da assistência à saúde aborda o diagnóstico; com 

relação à contaminação biológica trata da contenção de riscos biológicos, 

sobre a poluição ambiental trata da exposição ambiental; sobre o controle de 

pragas aborda o controle de mosquitos e o controle biológico de vetores e 

ainda o controle de doenças transmissíveis e vetores de doenças; na qualidade 

da assistência à saúde trata da imunização e da vacinação e mais: modelos 

teóricos, surtos de doenças, controle de pragas, praguicidas e toxicidade. 

Nos estudos populacionais em saúde pública observa-se a dinâmica 

populacional, a densidade demográfica e a distribuição espacial da população. 

Na atenção à saúde, com relação à prevenção primária, estuda-se a 

imunização. 

Com relação à epidemiologia e bioestatística, na epidemiologia 

descritiva são tratados assuntos como a distribuição espacial da população; no 

monitoramento epidemiológico abordam-se o controle de doenças 

transmissíveis e os surtos de doenças. 

Sobre políticas, planejamento e administração em saúdetrata-

sedeagências internacionais como a Organização Mundial de Saúde. 

 

Técnicas e equipamentos analíticos, diagnósticos e terapêuticos  

Nas técnicas de pesquisa são abordados estudos controlados antes e 

depois, número básico de reprodução, vigilância da população, inquéritos 

epidemiológicos, fatores de risco, limite de detecção, sensibilidade e 

especificidade, medição de risco, a descoberta de drogas, ensaio de 

imunoadsorção enzimática, circunferência craniana, contenção de riscos 

biológicos, simulação de acoplamento molecular, difração de raio X, o modelo 

biológico, western blotting, simulação de dinâmica molecular, o desenho de 

equipamento, imunização, vacinação, os modelos animais, modelos teóricos, 

técnicas in vitro, modelos moleculares, a cristalografia por Raios X, técnicas 

biossensoriais, técnicas de amplificação do ácido nucléico, a reação em cadeia 
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da polimerase em tempo real e a reação em cadeia da polimerase via 

transcriptase reversa. 

Na terapêutica, em imunoterapia trata-se da imunização e da vacinação. 

Em equipamentos e provisões abordam-se os preservativos. 

E, por fim, no diagnóstico analisam-se temas como a circunferência 

craniana, imunofluorescência, carga viral, testes de sensibilidade microbiana e 

programas de rastreamento. 

 

Tecnologia, Indústria, Agricultura  

Nesta categoria são tratadas nas nanoestruturas as nanopartículas e as 

nanopartículas metálicas e na tecnologia o controle de qualidade. Sobre a 

conservação dos recursos naturais trata-se da química verde. 

 

Vigilância Sanitária 

Na vigilância sanitária de serviços de saúde observam-se aspectos 

relacionados à assistência à saúde. 

No sistema de vigilância sanitária são tratados temas como na produção 

de produtos o controle de qualidade. 

Sobre a vigilância sanitária ambiental são tratados a exposição 

ambiental, o controle de mosquitos e o controle biológico de vetores. 

 

 

Ciências Sociais Aplicadas 

A área das Ciências Sociais Aplicadasreúne campos de conhecimento 

interdisciplinares, voltados para os aspectos sociais das diversas realidades 

humanas: entender quais são as necessidades da sociedade e, também, quais 

são as consequências de viver em sociedade. (UNIBH, online)158 

A Zika é abordada por esta área nas seguintes categorias do DeCS: 

anatomia; antropologia educação, sociologia e fenômenos sociais; assistência 

à saúde; características de publicações; ciência e saúde; ciência da 

                                                             

158Disponível em: <https://www.unibh.br/blog/o-que-e-realmente-estudado-na-area-de-

ciencias-sociais-aplicadas/>. Acesso em: 01 jul. 2017. 
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informação; compostos químicos e drogas; denominações de grupos; 

denominações geográficas; disciplinas e ocupações; doenças; fenômenos e 

processos; organismos; psiquiatria e psicologia; saúde pública; técnicas e 

equipamentos analíticos, diagnósticos e terapêuticos. 

 

Anatomia 

Nas estruturas embrionárias os pontos tratados são o tubo neural e o 

feto; no sistema nervoso, o cérebro; com relação aos líquidos e secreções 

analisa-se o sangue. 

 

Antropologia, educação, sociologia e fenômenos sociais 

Com relação às atividades humanas o item analisado são as viagens; 

sobre a dinâmica populacional analisa-se a migração humana e sobre a 

economia a alocação de recursos e ainda sobre os órgãos governamentais os 

centros para controle e prevenção de doenças. E, ainda são analisadas 

questões como governo, previsões, demografia. 

 

Assistência à Saúde 

Sobre a economia e organizações de saúde na assistência pública 

analisa-se a assistência médica; no meio ambiente e saúde pública tratam-se, 

na saúde pública do portador sadio, da prática de saúde pública, epidemias, 

insetos vetores e mosquitos vetores. 

Em características da população, com relação à dinâmica populacional 

analisa-se a migração humana. 

Na administração de serviços de saúde analisa-se a assistência à 

saúde. 

 

Características de publicações 

Nesta categoria foram identificados os estudos clínicos e relatos de 

caso. 
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Ciência da Informação 

Em pesquisa operacional analisa-se a programação linear e nas 

metodologias computacionais a computação em nuvem e as mídias sociais. 

Ciência e Saúde 

Com relação às políticas e cooperação em Ciência, Tecnologia e 

Inovação analisa-se a cooperação internacional. 

 

Compostos químicos e drogas 

Nos ácidos nucleicos, nucleotídeos e nucleosídeos trata-se do RNA viral; 

nos compostos heterocíclicos analisam-se a citosina, adenina e a guanina. 

 

Denominações de grupos 

Os grupos identificados nesta área foram: adolescente, adulto, criança, 

lactente, adulto jovem, idoso de 80 anos ou mais, pré-escolar, recém-nascido, 

meia-idade e gestantes. 

 

Denominações geográficas 

As regiões identificadas nesta área foram: África, Europa, Gana, 

Nicarágua, Estados Unidos, Distrito de Colúmbia, Nova Iorque, Flórida, Texas, 

Brasil, Ilhas Virgens Americanas, Porto Rico, Região do Mediterrâneo e Samoa 

Americana. 

 

Disciplinas e ocupações 

Sobre as disciplinas nesta área identificam-se a pesquisa biomédica, a 

fisiologia e a alergia e imunologia. 

 

Doenças 

Sobre as condições patológicas, sinais e sintomas tratam-se das 

doenças negligenciadas, da febre e das infecções assintomáticas. Com relação 

às doenças do sistema nervoso analisa-se a hipóxia encefálica; nas 

oftalmopatias: a catarata e a degeneração macular e, sobre as viroses a febre 

de chikungunya. 
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Fenômenos e Processos 

Nos fenômenos biológicos a especificidade da espécie, a mudança 

climática, o aquecimento global. Nos fenômenos fisiológicos reprodutivos e 

urinários tratam-se do parto, da gravidez e do primeiro trimestre da gravidez. 

Nos fenômenos microbiológicos a virulência e nos fenômenos químicos, com 

relação à estrutura molecular a sequência de consenso. 

 

Organismos 

Com relação aos organismos eucariotos são tratados os seres humanos; 

sobre os vírus tratam-se do vírus da dengue, Zika vírus, vírus da influenza A 

subtipo H1N1,víruschikungunya e ebola vírus. 

 

Psiquiatria e Psicologia 

Nesta categoria, com relação aos mecanismos comportamentais são 

tratadas as emoções como o medo e a ansiedade e também os 

comportamentos relacionados com a saúde. Sobre os transtornos de 

neurodesenvolvimento analisam-se as deficiências do desenvolvimento e com 

relação ao comportamento e mecanismos comportamentais analisa-se a 

abstinência sexual. 

 

Saúde Pública 

Em desastres analisam-se a vigilância, o monitoramento e o risco 

sanitário. Sobre a saúde ambiental abordam-se a contaminação e a 

cooperação internacional. 

Com relação aos estudos populacionais em saúde pública analisa-se a 

migração humana. 

 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 

No diagnóstico trata-se do diagnóstico precoce, dos testes diagnósticos 

de rotina, da ultrassonografia e do diagnóstico pré-natal. 

Com relação às técnicas de pesquisa esta área apresenta a reação em 

cadeia da polimerase em tempo real. 
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Ciências Humanas 

As Ciências Humanas são conhecimentos criteriosamente organizados 

da produção criativa humana, estudada por disciplinas como, por exemplo, a 

Filosofia, História, Geografia, Arqueologia etc. O ponto comum entre essas 

ciências é o objetivo de desvendar as complexidades da sociedade humana, do 

aparelho psíquico e de suas criações, ou seja, têm o ser humano como seu 

objeto de estudo ou o seu foco. Englobam, portanto, o pensamento e a 

produção de conhecimento sobre a condição humana a partir de discursos 

específicos. 

A Zika é abordada por esta área nas seguintes categorias do DeCS: 

antropologia, educação, sociologia e fenômenos Sociais; assistência à saúde; 

ciência da informação; compostos químicos e drogas; denominações 

geográficas; disciplinas e ocupações; doenças; fenômenos e processos; 

organismos; psiquiatria e psicologia; saúde pública; técnicas e equipamentos 

analíticos, diagnósticos e terapêuticos e tecnologia, indústria, agricultura. 

 

Antropologia, Educação, Sociologia e Fenômenos Sociais 

Com relação à dinâmica populacional aborda-se o crescimento 

demográfico; sobre os fatores socioeconômicos analisam-se a dinâmica 

populacional e a classe social. 

 

Assistência à Saúde 

Em meio ambiente e saúde pública são analisados aspectos como a 

transmissão de doença infecciosa, o crescimento demográfico, os vetores de 

doença e análise de regressão. 

Nas características da população observam-se a análise do crescimento 

demográfico e a dinâmica populacional. 

Na qualidade, acesso e avaliação da assistência à saúde em métodos 

epidemiológicos a análise de regressão. 
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Ciência da Informação 

Nas metodologias computacionais trata-se do processamento de 

imagem assistida por computador. Nos sistemas de informação analisam-se os 

sistemas de informação geográfica e nas comunicações via satélite 

apresentam-se as imagens de satélites. 

 

Compostos Químicos e Drogas 

Nas enzimas e coenzimas: superóxido dismutase; nos compostos 

inorgânicos o peróxido de hidrogênio e os superóxidos. 

 

Denominações Geográficas 

Nesta área foram identificados os continentes da Ásia, Europa, América 

do Norte e América Latina e enquanto países a Sérvia e a Austrália. 

 

 

Disciplinas e Ocupações 

Nas disciplinas das ciências naturais, na química aborda-se a 

fotoquímica e na medicina a epidemiologia e a saúde pública. 

 

Doenças 

Abordam-se as doenças negligenciadas, as viroses como a dengue, 

infecção pelo zika vírus e a febre amarela. 

 

Fenômenos e Processos 

Os fenômenos identificados foram: fenômenos fisiológicos como a 

oviposiçãoefenômenos biológicos como a mudança climática. 

 

Organismos 

Nos vírus identificaram-se: os arbovírus, o vírus da febre do vale do rift, 

vírus da dengue, zika vírus e o vírus chikungunya. Enquanto organismos 

eucariotos abordam-se as espécies introduzidas, aedes e o culicidae. 
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Saúde Pública 

Na saúde ambiental foram abordados os efeitos do clima, o aedes, 

crescimento demográfico, os vetores de doença e os sistemas de informação 

geográfica. 

Nos estudos populacionais em saúde pública são tratados o crescimento 

demográfico, a dinâmica populacional e as características da população. 

Na epidemiologia e bioestatística, com relação à epidemiologia descritiva 

são analisadas as características da população. 

Em desastres, na administração de desastres aborda-se o assunto 

relacionado aos sistemas de informação geográfica. 

 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 

Em diagnósticoidentificou-se: tecnologia de sensoriamento remoto. Em 

técnicas de pesquisaforam identificados a análise de regressão, medição de 

risco e, por fim, enquanto uma tecnologia de sensoriamento remoto apresenta-

se as imagens de satélite. 

 

Tecnologia, Indústria, Agricultura  

Nesta categoria, com relação ao tema Zika nesta área identificou-se 

apenas a agricultura florestal. 

 

 

Engenharias 

A área das Engenharias é bastante abrangente sendo subdividida em 

diferentes ramos ou especialidades, tais como: engenharia civil, engenharia 

química, engenharia da computação entre outras. Cada uma destas 

especialidades preocupa-se com um determinado tipo detecnologiaou com um 

determinado campo de aplicação.  

A Zika é abordada por esta área nas seguintes categorias do DeCS: 

anatomia; antropologia, educação, sociologia e fenômenos sociais; assistência 

à saúde; compostos químicos e drogas; denominações geográficas; disciplinas 

e ocupações; doenças; fenômenos e processos; organismos; saúde pública; 
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técnicas e equipamentos analíticos, diagnósticos e terapêuticos; tecnologia, 

indústria, agricultura e vigilância sanitária. 

 

Anatomia 

Nesta categoria, com relação ao tema Zika identificou-se que são 

abordados nas células as células-tronco neurais e as membranas celulares; 

nos líquidos e secreções o sangue e no sistema nervoso trata-se do cérebro. 

 

Antropologia, educação, sociologia e fenômenos sociais 

Trata-se da viagem enquanto aspecto relacionado às atividades 

humanas e com relação ao governo trata do assunto governo local. 

 

Assistência à saúde 

No meio ambiente e saúde pública são analisados o portador sadio, a 

transmissão de doença infecciosa, as epidemias, os insetos e mosquitos 

vetores, o controle de mosquitos, os vetores de doenças e os surtos de 

doenças. 

 

Compostos químicos e drogas 

Nos ácidos nucleicos, nucleotídeos e nucleosídeos analisam-se com 

relação ao RNA o RNA mensageiro e o RNA longo não codificante. Em ações 

químicas e utilizações são tratados os inibidores enzimáticos, os repelentes de 

insetos e os antivirais. Nos aminoácidos, peptídeos e proteínas analisam-se as 

proteínas virais, as proteínas não estruturais virais e as proteínas do envelope 

viral. Sobre as enzimas e coenzimas trata-se do RNA polimerases dirigidas por 

RNA. Enquanto fatores biológicos: os biomarcadores e os epítopos. Nas 

misturas complexas, as vacinas virais. Em compostos inorgânicos analisa-se a 

prata. 

 

Denominações Geográficas 

Identificaram-se as seguintes regiões: América Central, América do 

Norte, América do Sul, Queesland e Austrália. 
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Disciplinas e Ocupações 

As disciplinas identificadas foram: alergia e imunologia, fisiologia, 

genética, patologia, ontologia genética, virologia, a nanotecnologia, a 

bioquímica, a química, a biotecnologia, saúde pública e neurociências. 

 

Doenças 

Nesta área apresentam-se os seguintes pontos: febre de chikungunya, 

microcefalia, dengue e infecção pelo Zika vírus. 

 

Fenômenos e Processos 

Em fenômenos do sistema imunológico, com relação à imunidade 

adaptativa trata-se da imunidade humoral; sobre os fenômenos fisiológicos 

celulares analisa-se a fusão de membrana. Com relação aos fenômenos 

genéticos: a expressão gênica, os genes. Nos fenômenos microbiológicos 

observa-se a virulência e nos fenômenos químicos o peso molecular, as 

interações hidrofóbicas, sítios de ligação e hidrofílicas e o metabolismo. 

 

Organismos 

Nesta categoria foram identificados: os seres humanos, o 

Cercopithecusaethiops, ratos, vírus da dengue, zika vírus e Escherichia Coli. 

 

Saúde Pública 

Em desastresidenticaram-se com relação à prevenção e mitigação o 

controle de vetores e com relação à meteorologia o isoterma. Na saúde 

ambiental o controle de mosquitos e os vetores de doenças. 

 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 

Nas técnicas de pesquisa esta área apresentou: os modelos 

moleculares, as técnicas biossensoriais, a clonagem molecular, as técnicas de 

amplificação de ácido nucleico, limite de detecção, sensibilidade e 

especificidade, simulação de acoplamento molecular e de dinâmica molecular, 

espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier, imunoensaio, 

experimentação animal e difração de raios X. 
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Em diagnóstico identificou-se com relação às técnicas citológicas a 

citometria de fluxo e a técnica de cultura de células. Também foi identificada a 

carga viral. Na terapêutica identificou-se a imunização. 

 

Tecnologia, Indústria, Agricultura  

Nesta categoria, com relação ao tema Zika foram identificadas nas 

nanoestruturas as nanopartículas e as nanopartículas metálicas e ainda a 

conservação dos recursos naturais. 

 

Vigilância Sanitária 

Na vigilância sanitária ambiental, com relação ao controle de insetos 

aborda-se o controle de mosquitos; com relação ao monitoramento ambiental 

trata-se do controle de pragas. 

 

Linguística, Letras e Arte  

Nesta área de conhecimento o tema Zika é tratado nas seguintes 

categorias estabelecidas pelo DeCS:anatomia; antropologia, educação, 

sociologia e fenômenos sociais; assistência à saúde; características de 

publicações; ciência e saúde;ciências humanas; compostos químicos e drogas; 

denominações de grupos; denominações geográficas; disciplinas e ocupações; 

doenças; fenômenos e processos; organismos; psiquiatria e psicologia; saúde 

pública; técnicas e equipamentos analíticos, diagnósticos e terapêuticos; 

vigilância sanitária. 

 

Anatomia 

O aspecto analisado na categoria anatomia dentro desta área de 

conhecimento relacionado à zika é o feto. 

 

Antropologia, educação, sociologia e fenômenos sociais 

Esta área apresenta dois temas a educação e as ciências sociais. Na 

educação a análise está relacionada à educação em saúde. Nas ciências 

sociais são apresentados assuntos bem específicos que não estão em 

evidência em outras áreas, por exemplo, a política e políticas públicas; os 
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direitos humanos como direitos sexuais e reprodutivos e a autonomia pessoal; 

fatores sociológicos: urbanização, fatores socioeconômicos como a pobreza e 

o meio social; a demografia com relação à distribuição por sexo, distribuição 

por idade, razão de masculinidade e disparidades nos níveis de saúde; os 

países em desenvolvimento e, por fim, os problemas sociais como a pobreza. 

 

Assistência à Saúde 

Esta categoria analisa características da população, administração de 

serviços de saúde, economia e organizações de saúde, qualidade, acesso e 

avaliação da assistência à saúde, meio ambiente e saúde pública e instituições 

de saúde, recursos humanos e serviços. 

Sobre as características da população identificaram-se que os assuntos 

tratados são os fatores socioeconômicos como a pobreza e com relação à 

saúde observa-se a saúde pública e a saúde reprodutiva e ainda dentro dos 

fatores socioeconômicos, a escolaridade. Com relação à demografia, a 

distribuição por sexo, distribuição por idade, distribuição espacial da população, 

e ainda, o número básico de reprodução, as disparidades nos níveis de saúde 

e a saúde global.  

Na administração de serviços de saúde analisam-se a gestão e medição 

de riscos, as disparidades em assistência à saúde e a fidelidade a diretrizes. 

Com relação à economia e organizações de saúde observam-se os 

direitos humanos como a autonomia pessoal e os direitos sexuais reprodutivos 

e também as políticas, especificamente as políticas públicas. 

Sobre a qualidade, acesso e avaliação da assistência à saúde, na 

assistência a saúde são analisadas as disparidades em assistência a saúde, as 

atitudes frente à saúde relacionadas a conhecimentos, atitudes e práticas em 

saúde. Sobre a qualidade da assistência a saúde os assuntos tratados são a 

ética, a beneficência e a autonomia pessoal e os mecanismos de avaliação da 

assistência à saúde utilizando coleta de dados: inquéritos e questionários, 

inquéritos epidemiológicos e vigilância da população e ainda análise espaço-

temporal, medição de risco e fidelidade a diretrizes. 

Sobre o meio ambiente e saúde pública, com relação ao meio ambiente 

são analisadas as estações do ano e com relação à saúde pública, analisam-se 
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as medidas em epidemiologia relacionadas à demografia; as práticas de saúde 

pública como a vigilância da população, o controle de doenças transmissíveis, 

controle de infecções e controle de mosquitos. Ainda na saúde pública, a 

transmissão de doença infecciosa: vetores de doenças e transmissão vertical 

de doença infecciosa; as epidemias e, por fim, o uso de métodos 

epidemiológicos, como por exemplo, os estudos controlados antes e depois. 

Nas instituições de saúde, recursos humanos e serviços observa-se que 

a discussão é direcionada aos serviços de saúde com relação ao 

aconselhamento diretivo e a educação em saúde. 

 

Características de Publicações 

Os tipos de publicações que são citados são as entrevistas e os ensaios 

clínicos controlados aleatórios. 

 

Ciência e saúde  

Nesta categoria foram identificados os estudos relacionados aos meios 

de comunicação de massa, a saúde pública e aos projetos de pesquisa. 

 

Ciências humanas 

Nesta categoria identificou-se a ética enquanto princípio moral e a 

autonomia pessoal e a beneficência relacionadas à ética baseada em 

princípios. 

 

Compostos Químicos e Drogas 

Apenas um aspecto foi identificado com relação às vacinas: as vacinas 

contra o ebola. 

 

Denominações de Grupos 

Os grupos identificados foram grupos etários, tais como, idoso, 

adolescente, adulto e meia-idade. 

  



285 
 

 

Denominações Geográficas 

Foram identificados três países: Brasil e Peru na América do Sul e 

Estados Unidos na América do Norte. Ainda identificou-se enquanto descritores 

utilizados nos artigos a América Latina e Nova Iorque. 

 

Disciplinas e Ocupações 

Nas disciplinas são tratadas as disciplinas das ciências naturais como 

dentro da ciência a pesquisa e a pesquisa biomédica. E, com relação às 

ocupações em saúde, a saúde ambiental e dentro da medicina a saúde global 

e a saúde pública. 

 

Doenças 

Sobre esta categoria identificou-se a divisão em doenças urogenitais 

femininas e complicações na gravidez analisando complicações na gravidez, 

complicações infecciosas na gravidez e doenças sexualmente transmissíveis; 

as viroses tratando das doenças sexualmente transmissíveis, doenças virais 

sexualmente transmissíveis, doença pelo vírus ebola, dengue, infecção pelo 

zika vírus; as infecções bacterianas e micoses com relação às doenças 

transmissíveis: doenças transmissíveis emergentes, complicações infecciosas 

na gravidez e doenças sexualmente transmissíveis; nas doenças 

muscoesqueléticas, doenças do sistema nervoso e anormalidades congênitas 

trata-se da microcefalia e, por fim, as doenças sexualmente transmissíveis 

mais uma vez são analisadas, porém como doenças urogenitais masculinas. 

 

Fenômenos e Processos 

Foram identificados cinco tipos de fenômenos dentro da área de 

Linguística, Letras e Artes: físicos com relação às estações do ano; biológicos 

sobre o clima; genéticos sobre razão da masculinidade e sorogrupo; 

fisiológicos reprodutivos e urinários com relação à gravidez e comportamento 

reprodutivo e, finalizando nos fenômenos microbiológicos, sobre a virulência. 
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Organismos 

Os tipos de organismos identificados foram os vírus como o vírus da 

dengue e o zika vírus e os animais como os seres humanos, culicidae e 

também o aedes. 

 

Psiquiatria e Psicologia 

Com relação ao estudo da zika esta categoria analisa três aspectos: 

disciplinas e atividades comportamentais, fenômenos psicológicos e 

comportamentos e mecanismos comportamentais. 

Nas disciplinas e atividades comportamentais identificou-se apenas o 

aconselhamento diretivo.Osfenômenos psicológicos envolvem o 

aconselhamento diretivo, a identidade de gênero e o comportamento de 

escolha.Sobre os comportamentos e mecanismos comportamentaisos 

assuntos abordados relacionados ao estudo da zika foram emoções, sexismo, 

discriminação social e abstinência sexual.  

 

Saúde Pública 

Esta categoria apresenta seis divisões: epidemiologia e bioestatística; 

atenção à saúde; estudos populacionais em saúde pública; saúde ambiental; 

direito sanitário e desastres. 

Na epidemiologia e bioestatística estuda-se a incidência, a distribuição 

espacial da população, o controle de doenças transmissíveis e os surtos de 

doenças. 

Com relação à atenção à saúde apresentam-se enquanto assuntos a 

educação em saúde, a saúde ambiental, a saúde sexual e reprodutiva, a saúde 

global, as disparidades nos níveis de saúde e o aborto. 

Sobre os estudos populacionais em saúde pública observa-se a 

pobreza, as políticas públicas, a urbanização e, com relação à população: a 

distribuição espacial por sexo e por idade, a iniqüidade social, os direitos 

humanos, a discriminação social, o sexismo e a etinicidade e ainda com 

relação à população os fatores socioeconômicos como a escolaridade. 

Na saúde ambiental, dentro da engenharia ambiental a pesquisa; na 

ciência a medição de risco, os meios de comunicação de massa, a pobreza, 
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iniqüidade social e a urbanização. Sobre a saúde, foi identificado que são 

analisados métodos epidemiológicos, como os inquéritos epidemiológicos; 

complicações na gravidez e sobre fetos; as doenças transmissíveis, como a 

dengue e doenças transmissíveis emergentes; sobre o controle de pragas, o 

controle de mosquitos, os vetores de doenças e o aedes e nos serviços de 

saúde, questões relacionadas à saúde pública. Sobre os aspectos gerais ainda 

no contexto da saúde ambiental refere-se aos países em desenvolvimento e 

fatores socioeconômicos.  

No direito sanitário, abordam-se os direitos humanos relacionados aos 

direitos sexuais e reprodutivos. Por fim, sobre os desastres, são tratados 

aspectos relacionados ao risco como política, fatores socioeconômicos e 

urbanização e sobre a administração de desastres são tratados a educação em 

saúde e o controle de doenças transmissíveis. 

 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 

Sobre as técnicas de pesquisa apresenta-se a autópsia, a incidência, 

enquanto métodos os projetos de pesquisa e os métodos epidemiológicos: 

inquéritos e questionários, inquéritos epidemiológicos, vigilância da população, 

análise espaço-temporal, medição de risco e estudos controlados antes e 

depois. Com relação aos diagnósticos apresenta-se a autópsia. 

 

Vigilância Sanitária 

Identificou-se a vigilância sanitária ambiental abordando a saúde 

ambiental e o controle de mosquitos e a vigilância sanitária de produtos 

relacionando-se as vacinas. 
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ANEXO 13 – LISTA DE DESCRITORES DECS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO 
DO CONHECIMENTO EM ZIKA. 
 
 

Ciências Agrárias 

Categoria Descritores 

Anatomia 

células 

folhas de plantas 

sangue 

Assistência à Saúde 

coleta de dados 

contenção de riscos biológicos 

controle de doenças transmissíveis 

controle de pragas 

densidade demográfica 

epidemias 

estatísticas 

estatísticas vitais 

estudos controlados 

estudos epidemiológicos 

formas de transmissão das doenças 
infecciosas 

imunização 

incidência 

incidência de morbidades 

inquéritos e questionários 

insetos vetores 

medição de risco 

mosquitos vetores 

pobabilidade 

saúde pública 

serviços de saúde 

surtos de doenças 

vacinação 

Características de Publicações estudos comparativos 

Ciência e Saúde saúde pública 

Compostos Químicos e Drogas 

anticorpos neutralizantes 

anticorpos virais 

inseticidas 

preparações farmacêuticas 

RNA viral 

vacinas 

Denominações de Grupos 

adolescentes 

adultos 

adultos jovens 
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Ciências Agrárias 

Categoria Descritores 

Denominações Geográficas 
Brasil 

Estados Unidos 

Disciplinas e Ocupações 

alergia e imunologia 

experimentação animal 

fisiologia 

genética 

química 

virologia 

Doenças 

dengue 

doenças transmissíveis emergentes 

febre amarela 

febre de chikungunya 

infecção pelo Zika vírus 

malária 

dengue 

Fenômenos e Processos 

análise do meio ambiente 

carga viral 

filogenia 

genoma viral 

replicação viral 

virulência 

análise do meio ambiente 

carga viral 

Homeopatia extratos vegetais 

Organismos 

aedes 

anopheles 

bactérias 

culex 

macacos  

ratos 

seres humanos 

vírus da chikungunya 

vírus da dengue 

vírus do Nilo Ocidental 

Zika vírus 

Psiquiatria e Psicologia 

atitude frente à saúde 

conhecimentos, práticas e atitudes 
em saúde 
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Ciências Agrárias 

Categoria Descritores 

Saúde Pública 

ameaças ao meio ambiente 

área urbana 

bactérias 

cidades 

complicações na gravidez 

contenção de riscos biológicos 

controle de doenças transmissíveis  

controle de pragas 

controle de vetores 

dengue 

densidade demográfica 

doenças transmissíveis emergentes 

epidemiologia 

febre amarela 

genética 

imunização 

incidência 

inseticidas 

malária 

medição de riscos 

meio ambiente 

metabolismo 

química 

saúde pública 

surtos de doenças 

vacinação 

virologia 

vírus 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos 
e Terapêuticos 

carga viral 

contenção de riscos biológicos 

ensaio de imunoadsorção 
enzimática 

estudos controlados antes e depois 

experimentação animal 

incidência 

inquéritos e questionários 

medição de risco 

modelos animais 

reação em cadeia da polimerase em 
tempo real 

reação em cadeia da polimerase via 
transcriptase reversa 

técnicas de sonda molecular 

técnicas in vitro 

vacinação 

Vigilância Sanitária 

controle de insetos 

experimentação animal 

inseticidas 

vacinas 
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Ciências Biológicas 

Categoria Descritor 

Anatomia 

células 

células HEK293 

células-tronco neurais 

células vero 

cérebro 

estruturas embrionárias 

feto 

sangue 

Antropologia, educação, sociologia e fenômenos 
sociais 

viagem 

Assistência à Saúde 

controle das doenças 
transmissíveis 

controle de mosquitos 

epidemias 

estudos controlados antes e 
depois 

imunização 

insetos vetores 

mecanismos de avaliação da 
assistência à saúde 

mosquitos vetores 

sensibilidade e especificidade 

transmissão vertical de doença 
infecciosa 

vacinação 

vetores de doenças 

Características de Publicações 
estudos comparativos 

relatos de casos 

Compostos Químicos e Drogas 

Anticorpos neutralizantes 

antivirais 

epítopos 

imunoglobina G 

imunoglobina M 

inseticidas 

interferon alfa 

interferon gama 

interferons 

peptídeo hidrolases 

pró-proteína convertase 9. 

proteínas de membrana 

proteínas do envelope viral 

proteínas não estruturais virais 

proteínas sanguíneas 

ribavirina 

RNA polimerase dirigida por 
DNA 

RNA viral 

vacinas 

vacinas virais 
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Ciências Biológicas 

Categoria Descritor 

Denominações de Grupos 

adolescente 

adulto jovem 

criança 

gestantes 

meia-idade 

mulheres 

recém-nascido 

Denominações Geográficas Brasil 

Disciplinas e Ocupações 

alergia e imunologia 

biologia celular 

descoberta de drogas 

desenho de drogas 

experimentação animal 

fisiologia 

genética 

imuno-histoquímica 

patologia 

química 

virologia 

Doenças 

artralgia 

dengue 

doença pelo vírus Ebola 

febre 

febre de chikungunya 

infecção pelo Zika virus 

microcefalia 

Síndrome de Guillain-Barré 

viremia 

Fenômenos e Processos 

apoptose 

artralgia 

carga viral 

concentração inibidora 50 

domínios proteicos 

efeito citopatogênico viral 

estágio do ciclo de vida da larva 

estudo da ligação proteica 

expressão gênica 

filogenia 

genoma viral 

gravidez 

imunidade nata 

interações hospedeiro-patógeno 

ligação proteica 

metabolismo 

proliferação celular 

reações cruzadas 

relação dose-resposta a droga 

replicação viral 

sequencia de aminoácidos 
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Ciências Biológicas 

Categoria Descritor 

Fenômenos e Processos 

sequência de bases 

sinergismo farmacológico 

sobrevivência celular 

transdução de sinais 

virulência 

Organismos 

aedes 

camundongos endogâmicos 
C57BL  

Cercopithecusaethiops 

estágios do ciclo de vida da 
larva 

macaca mulatta 

ratos 

seres humanos 

vírus chikungunya 

vírus da dengue 

vírus da febre amarela 

vírus do nilo ocidental 

Zika vírus 

Psiquiatria e Psicologia artralgia 

Saúde Pública 

administração de desastres 

aedes 

complicações na gravidez 

controle de mosquitos 

controle de vetores 

demografia 

dengue 

feto 

genética 

imunização 

inseticidas 

metabolismo 

prevenção e mitigação 

química 

reprodutibilidade dos testes 

surtos de doenças 

vacinação 

viroses 

vírus 
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Ciências Biológicas 

Categoria Descritor 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e 
Terapêuticos 

alinhamento de sequencia 

carga viral 

descoberta de drogas 

efeito citopatogênico viral 

ensaio de imunoadsorção 
enzimática 

estudos controlados antes e 
depois 

experimentação animal 

imunização 

modelos animais de doença 

reação em cadeia da 
polimerase em tempo real 

reação em cadeia reversa da 
polimerase por transcrição 

sensibilidade e especificidade 

técnicas de culturas de células 

técnicas de sonda molecular 

técnicas histopatológicas 

técnicas in vitro 

testes de toxicidade 

vacinação 

Vigilância Sanitária 

controle de mosquitos 

experimentação animal 

inseticidas 

vacinas 
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 Ciências da Saúde  

Categoria Descritor   

Anatomia 

astrócitos   

células cultivadas   

células vero   

células-tronco neurais   

cérebro   

estruturas embrionárias   

feto   

freio lingual   

leite humano   

linhagem celular   

líquido cefalorraquidiano   

neurônios   

saliva   

sangue   

sistema nervoso central   

Antropologia, educação, sociologia e fenômenos 
sociais 

áreas de pobreza   

bioterrorismo   

Centers for Disease Control 
and Prevention (U.S.) 

  

cuidado da criança   

educação continuada em 
enfermagem 

  

educação em enfermagem   

países em desenvolvimento   

pobreza   

viagens   

Assistência à Saúde 

aconselhamento   

aconselhamento diretivo   

análises de custo   

áreas de pobreza   

assistência à saúde   

assistência à saúde 
culturalmente competente 

  

assistência ao convalescente   

atitude do pessoal de saúde   

atitude frente à saúde   

beneficência   

bioética   

centros comunitários de saúde   

controle de mosquitos   
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cuidado da criança   

custo   

desastres   

diagnóstico de enfermagem   

distribuição espacial da 
população 

  

enfermeiros e enfermeiras   

epidemias   

estudos controlados antes e 
depois 

  

Assistência à Saúde 

estudos de coortes   

estudos de viabilidade   

estudos retrospectivos   

estudos transversais   

ética   

fatores de risco   

fortalecimento institucional   

inquéritos epidemiológicos   

insetos vetores   

mosquitos vetores   

número básico de reprodução   

Organização Mundial da Saúde   

pobreza   

portador sadio   

prática profissional da 
enfermagem 

  

prestação integrada de 
cuidados de saúde 

  

qualidade da assistência à 
saúde 

  

resultados dos tratamentos   

saúde da mulher   

saúde global   

saúde pública   

segurança do sangue   

surtos de doenças   

transmissão de doença 
infecciosa 

  

transmissão vertical de doença 
infecciosa 

  

triagem nos serviços médicos 
de emergência 

  

vacinação   
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 Ciências da Saúde  

Categoria Descritor   

Características de Publicações 

desenhos   

estudos comparativos   

guias de práticas clínicas   

relatos de casos   

Ciência e Saúde 

bioética   

enfermagem   

Organização Mundial da Saúde   

saúde pública   

Ciências Humanas 

bioética   

conhecimento   

ética   

Compostos Químicos e Drogas 

amoxicilina  

anticorpos antivirais  

anticorpos neutralizantes  

antipiréticos  

antivirais  

biomarcadores  

caspase 3  

imunoglobulina G  

imunoglobulina M  

inseticidas  

interferons  

isotipos de imunoglobulinas  

peptídeos  

praguicidas  

proteínas não estruturais virais  

proteínas virais  

receptor de interferon alfa e 
beta 

 

RNA  

RNA mensageiro  

RNA viral  

vacinas contra o ebola  

Denominações de Grupos 

adolescentes  

adultos  

adultos jovens  

crianças  

enfermeiras e enfermeiros  

gêmeos dizigóticos  

gestantes  
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Ciências da Saúde  

Categoria Descritor   

Denominações de Grupos 

meia-idade  

pessoas com deficiência  

pré-escolar  

recém-nascido  

Denominações Geográficas 

América Latina  

América Central  

América do Sul  

Arizona  

Brasil  

Califórnia  

Colômbia  

Estados Unidos  

Zâmbia  

Disciplinas e Ocupações 

biologia celular  

epidemiologia  

fisiologia  

genética  

neuropatologia  

pesquisa biomédica  

química  

virologia  

Doenças 

anormalidades congênitas  

artralgia  

artrogripose  

ataxia  

cefaléia  

complicações infecciosas na 
gravidez 

 

conjuntivite  

dengue  

dengue grave  

doença pelo vírus ebola  

doenças sexualmente 
transmissíveis 

 

doenças transmissíveis  

doenças transmissíveis 
emergentes 

 

dor abdominal  

efeitos colaterais e reações 
adversas relacionados a 
medicamentos 
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 Ciências da Saúde 

Categoria Descritor  

 

Encefalite  

febre  

febre amarela  

febre de chikungunya  

infecção  

infecção pelo Zika vírus  

infecções por HIV  

inflamação  

mialgia  

microcefalia  

síndrome  

síndrome coronariana aguda  

síndrome de Guillain-Barré  

viroses  

Fenômenos e Processos 

apoptose  

carga viral  

efeito citopatogênico viral  

erupção dentária  

expressão gênica  

filogenia  

genoma viral  

gravidez  

gravidez na adolescência  

idade gestacional  

larvas  

metabolismo  

morte celular  

proliferação celular  

reações cruzadas  

regulação para cima  

regulação viral da expressão 
gênica 

 

replicação viral  

sequência de bases  

sobrevivência celular  

transdução de sinais  

virulência  

Organismos 

aedes  

culicidae  

larvas  
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 Ciências da Saúde 

Categoria Descritor  

Organismos 

Ratos  

ratos endogâmicos  

seres humanos  

vírus chikungunya  

vírus da dengue  

vírus do nilo ocidental  

Zika vírus  

Psiquiatria e Psicologia 

aconselhamento  

aconselhamento diretivo  

atitude do pessoal de saúde  

atitude frente à saúde  

comportamento cooperativo  

comportamento de escolha  

psicologia  

Saúde Pública 

aedes  

anticoncepção  

áreas de pobreza  

assistência à saúde  

bioética  

bioterrorismo  

centros comunitários de saúde  

complicações na gravidez  

conjuntivite  

controle de mosquitos  

controle de vetores  

culicidae  

dengue  

desastres  

distribuição espacial da 
população 

 

doenças transmissíveis 
emergentes 

 

enfermagem  

enfermeiros e enfermeiras  

epidemiologia  

estudo de viabilidade  

estudos de casos e controles  

estudos de coortes  

estudos retrospectivos  

estudos transversais  
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 Ciências da Saúde 

Categoria Descritor  

Saúde Pública 

fatores de risco  

febre amarela  

feto  

gravidez na adolescência  

inquéritos epidemiológicos  

inseticidas  

leite humano  

metabolismo  

Organização Mundial de Saúde  

países em desenvolvimento  

pobreza  

prevenção de doenças  

química  

saúde da mulher  

saúde global  

saúde no processo saúde-
doença 

 

saúde pública  

surtos de doenças  

triagem  

vacinação  

virologia  

viroses  

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e 
Terapêuticos 

anticoncepção  

assistência ao convalescente  

biópsia  

carga viral  

citometria de fluxo  

cruzamento  

diagnóstico diferencial  

diagnóstico por imagem  

efeito citopatogênico viral  

efeito patogênico viral  

ensaio de imunoadsorção 
enzimática 

 

espectometria de massas  

estudo de viabilidade  

estudos controlados antes e 
depois 

 

estudos de casos e controles  
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 Ciências da Saúde 

Categoria Descritor  

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e 
Terapêuticos 

estudos de coortes  

estudos retrospectivos  

estudos transversais  

experimentação animal  

fatores de risco  

imunofluorescência  

incidência  

inquéritos epidemiológicos  

modelos animais  

número básico de reprodução  

polimerase em tempo real  

polimerase via transcriptase 
reversa 

 

prevalência  

punção espinhal  

reação em cadeia da 
polimerase 

 

resultados dos tratamentos  

segurança do sangue  

técnicas de cultura de células  

técnicas in vitro  

testes diagnósticos de rotina  

testes sorológicos  

transfusão de sangue  

ultrassonografia  

urinálise  

vacinação  

western blotting  

Vigilância Sanitária 

assistência à saúde  

centros comunitários de saúde  

controle de mosquitos  

diagnóstico por imagem  

inseticidas  

reações adversas e efeitos 
colaterais relacionados a 
medicamentos 
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Ciências Exatas e da Terra 

Categoria Descritor 

Anatomia 

células 

células A549 

células vero 

cérebro 

feto 

folhas de plantas 

linhagem celular 

saliva 

sangue 

Antropologia, educação, sociologia e fenômenos 
sociais 

Centers for Disease Control and 
Prevention (U.S.) 

viagens 

Assistência à Saúde 

assistência à saúde 

contenção de riscos biológicos 

controle biológico de vetores 

controle de doenças 
transmissíveis 

controle de mosquitos 

densidade demográfica 

dinâmica populacional 

distribuição espacial da 
população 

epidemias 

exposição ambiental 

imunização 

insetos vetores 

mosquitos vetores 

Organização Mundial de Saúde 

portador sadio 

prática de saúde pública 

surtos de doenças 

transmissão vertical de doença 
infecciosa 

vacinação 

vetores de doenças 

Características de Publicações 
estudos comparativos 

guia de prática clínica 

Ciência e Saúde 
Organização Mundial da Saúde 

pessoal de saúde 

Ciência da Informação 

fluxo de trabalho 

simulação de acoplamento 
molecular 

simulação de dinâmica 
molecular 

simulação por computador 

softwares 
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Ciências Exatas e da Terra 

Categoria Descritor 

Compostos Químicos e Drogas 

alérgenos 

anticorpos neutralizantes 

antivirais 

biomarcadores 

epítopos 

extratos vegetais 

flavonóides 

helicase IFIH1 induzida por 
interferon 

inibidores enzimáticos 

inseticidas 

interferon gama 

ligantes 

óleos voláteis 

praguicidas 

proteínas do envelope viral 

proteínas não estruturais virais 

proteínas virais 

RNA 

RNA helicases 

RNA longo não codificante 

RNA mensageiro 

RNA polimerases dirigidas por 
DNA 

RNA viral 

sesquiterpeno 

vacinas virais 

Denominações de Grupos 

adolescente 

adulto 

adulto jovem 

criança 

idoso 

idoso de 80 anos ou mais 

lactente 

meia-idade 

pessoal de saúde 

pré-escolar 

recém-nascido 

Denominações Geográficas 

África 

Brasil 

Estados Unidos 

Flórida 

Porto Rico 
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Ciências Exatas e da Terra 

Categoria Descritor 

Disciplinas e Ocupações 

alergia e imunologia 

biologia computacional 

descoberta de drogas 

epidemiologia 

fisiologia 

genética 

microbiologia 

ontologia genética 

patologia 

saúde pública 

virologia 

Doenças 

anormalidades congênitas 

complicações infecciosas na 
gravidez 

dengue 

doenças sexualmente 
transmissíveis 

encefalite japonesa 

febre amarela 

febre de chikungunya 

infecção pelo zika vírus 

influenza humana 

malária 

microcefalia 

Fenômenos e Processos 

aceleração 

algoritmos 

aprendizado de máquina 

clima 

conformação proteica 

difração de raios X 

domínios proteicos 

especificidade da espécie 

estrutura secundária de proteína 

expressão gênica 

fatores de tempo 

fenótipo 

filogenia 

genoma viral 

glicolisação 

gravidez 

imunidade 

inteligência artificial 

interações hospedeiro-patógeno 

internalização do vírus 

ligação proteica 

ligações de hidrogênio 

mapas de interação de proteína 

metabolismo 

mudança climática 
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Ciências Exatas e da Terra 

Categoria Descritor 

Fenômenos e Processos 

oviposição 

replicação viral 

sequência conservada 

sequência de aminoácidos 

sequencia de bases 

simulação de dinâmica 
molecular 

sítios de ligação 

termodinâmica 

transdução de sinais 

virulência 

Homeopatia extratos vegetais 

Organismos 

aedes 

animais geneticamente 
modificados 

anopheles 

camundongos 

camundongos endogâmicos 

CercopithecusAethiops 

culex 

culicidae 

macaca mulata 

ratos 

ratos endogâmicos 

seres humanos 

vírus chikungunya 

vírus da dengue 

vírus da encefalite japonesa 

vírus do Nilo Ocidental 

wolbachia 

zika vírus 

Psiquiatria e Psicologia 

abstinência sexual 

atitude frente à saúde 

comportamento sexual 
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Ciências Exatas e da Terra 

Categoria Descritor 

Saúde Pública contenção de riscos biológicos 

controle biológico de vetores 

controle de doenças 
transmissíveis 

controle de mosquitos 

controle de pragas 

controle de vetores 

densidade demográfica 

diagnóstico 

dinâmica populacional 

distribuição espacial da 
população 

exposição ambiental 

feto 

imunização 

isoterma 

modelos teóricos 

monitoramento 

Organização Mundial de Saúde 

praguicidas 

surtos de doenças 

toxicidade 

vacinação 

vetores de doenças 

vigilância 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e 
Terapêuticos 

carga viral 

circunferência craniana 

contenção de riscos biológicos 

cristalografia por Raios X 

descoberta de drogas 

desenho de equipamento 

difração de raio X 

ensaio de imunoadsorção 
enzimática 

estudos controlados antes e 
depois 

fatores de risco 

imunização 

imunofluorescência 

inquéritos epidemiológicos 

limite de detecção 

medição de risco 

modelo biológico 

modelos animais 

modelos moleculares 

modelos teóricos 

número básico de reprodução 

preservativos 

programas de rastreamento 
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Ciências Exatas e da Terra 

Categoria Descritor 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e 
Terapêuticos 

reação em cadeia da 
polimerase em tempo real 

reação em cadeia da 
polimerase via transcriptase 
reversa 

sensibilidade e especificidade 

simulação de acoplamento 
molecular 

simulação de dinâmica 
molecular 

técnicas biossensoriais 

técnicas de amplificação do 
ácido nucléico 

técnicas in vitro 

testes de sensibilidade 
microbiana 

vacinação 

vigilância da população 

western blotting 

Tecnologia, Indústria, Agricultura 

controle de qualidade 

nanopartículas 

nanopartículas metálicas 

química verde 

Vigilância Sanitária 

assistência à saúde 

controle biológico de vetores 

controle de mosquitos 

controle de qualidade 

exposição ambiental 

produção de produtos 

  



309 
 

 

Ciências Sociais 

Categoria Descritor 

Anatomia cérebro 

feto 

sangue 

tubo neural 

Antropologia, educação, sociologia e fenômenos 
sociais 

alocação de recursos 

centros para controle e 
prevenção de doenças 

demografia 

governo 

migração humana 

previsões 

viagens 

Assistência à Saúde assistência à saúde 

assistência médica 

epidemias 

insetos vetores 

migração humana 

mosquitos vetores 

portador sadio 

prática de saúde pública 

Características de Publicações estudos clínicos 

relatos de caso 

Ciência da Informação computação em nuvem 

mídias sociais 

programação linear 

Ciência e Saúde cooperação internacional 

Compostos Químicos e Drogas adenina 

citosina 

guanina 

RNA viral 

Denominações de Grupos adolescente 

adulto 

adulto jovem 

criança 

gestantes 

idoso de 80 anos ou mais 

lactente 

meia-idade 

pré-escolar 

recém-nascido 

Denominações Geográficas África 

Brasil 

Distrito de Colúmbia 

Estados Unidos 

Europa 

Flórida 

Gana 

Ilhas Virgens Americanas 

Nicarágua 
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Ciências Sociais 

Categoria Descritor 

Denominações Geográficas 

Nova Iorque 

Porto Rico 

Região do Mediterrâneo 

Samoa Americana 

Texas 

Disciplinas e Ocupações 

alergia e imunologia 

fisiologia 

pesquisa biomédica 

Doenças 

catarata 

degeneração macular 

doenças negligenciadas 

febre 

febre de chikungunya 

hipóxia encefálica 

infecções assintomáticas 

Fenômenos e Processos 

aquecimento global 

especificidade da espécie 

gravidez 

mudança climática 

parto 

primeiro trimestre da gravidez 

sequência de consenso 

virulência 

Organismos 

ebola vírus 

seres humanos 

vírus chikungunya 

vírus da dengue 

vírus da influenza A subtipo 
H1N1 

Zika vírus 

Psiquiatria e Psicologia 

abstinência sexual 

ansiedade 

comportamentos relacionados 
com a saúde 

deficiências do desenvolvimento 

medo 

Saúde Pública 

contaminação 

cooperação internacional 

migração humana 

monitoramento 

risco sanitário 

vigilância 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e 
Terapêuticos 

diagnóstico precoce 

diagnóstico pré-natal 

reação em cadeia da 
polimerase em tempo real 

testes diagnósticos de rotina 

ultrassonografia 
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Ciências Humanas 

Categoria Descritor 

Antropologia, educação, sociologia e fenômenos 
sociais 

classe social 

crescimento demográfico 

dinâmica populacional 

Assistência à Saúde 

análise de regressão 

crescimento demográfico 

dinâmica populacional 

transmissão de doença 
infecciosa 

vetores de doença 

Ciência da Informação 

imagens de satélites 

processamento de imagem 
assistida por computador 

sistemas de informação 
geográfica 

Compostos Químicos e Drogas 

peróxido de hidrogênio 

superóxido dismutase 

superóxidos 

Denominações Geográficas 

América do Norte 

América Latina 

Ásia 

Austrália 

Europa 

Sérvia 

Disciplinas e Ocupações 

epidemiologia 

fotoquímica 

saúde pública 

Doenças 

dengue 

doenças negligenciadas 

febre amarela 

infecção pelo zika vírus 

Fenômenos e Processos 
mudança climática 

oviposição 

Organismos 

arbovírus 

aedes 

culicidae 

espécies introduzidas 

vírus chikungunya 

vírus da dengue 

vírus da febre do vale do rift 

zika vírus 

Saúde Pública 

aedes 

características da população 

crescimento demográfico 

dinâmica populacional 

efeitos do clima 

sistemas de informação 
geográfica 

vetores de doença 
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Ciências Humanas 

Categoria Descritor 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e 
Terapêuticos 

análise de regressão 

imagens de satélite 

medição de risco 

tecnologia de sensoriamento 
remoto 

Tecnologia, Indústria, Agricultura agricultura florestal 
Fonte: próprio autor. 
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Engenharias 

Categoria Descritor 

Anatomia 

células-tronco neurais 

cérebro 

membranas celulares 

sangue 

Antropologia, educação, sociologia e fenômenos 
sociais 

governo local 

viagem 

Assistência à Saúde 

controle de mosquitos 

epidemias 

insetos vetores 

mosquitos vetores 

portador sadio 

surtos de doenças 

transmissão de doença 
infecciosa 

vetores de doenças 

Compostos Químicos e Drogas 

antivirais 

biomarcadores 

epítopos 

inibidores enzimáticos 

prata 

proteínas do envelope viral 

proteínas não estruturais virais 

proteínas virais 

repelentes de insetos 

RNA longo não codificante 

RNA mensageiro 

RNA polimerases dirigidas por 
RNA 

vacinas virais 

Denominações Geográficas 

América Central 

América do Norte 

América do Sul 

Austrália 

Queesland 

Disciplinas e Ocupações 

alergia e imunologia 

bioquímica 

biotecnologia 

fisiologia 

genética 

nanotecnologia 

neurociências 

ontologia genética 

patologia 

química 

saúde pública 

virologia 
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Engenharias 

Categoria Descritor 

Doenças 

dengue 

febre de chikungunya 

infecção pelo Zika vírus 

microcefalia 

Fenômenos e Processos 

expressão gênica 

fusão de membrana 

genes 

imunidade humoral 

interações hidrofílicas 

interações hidrofóbicas 

metabolismo 

peso molecular 

sítios de ligação 

virulência 

Organismos 

Cercopithecusaethiops 

Escherichia Coli 

ratos 

seres humanos 

vírus da dengue 

zika vírus 

Saúde Pública 

controle de mosquitos 

controle de vetores 

isoterma 

vetores de doenças 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e 
Terapêuticos 

carga viral 

citometria de fluxo 

clonagem molecular 

difração de raios X 

espectroscopia de infravermelho 
com transformada de Fourier 

experimentação animal 

imunização 

imunoensaio 

limite de detecção 

modelos moleculares 

sensibilidade e especificidade 

simulação de acoplamento 
molecular 

simulação de dinâmica 
molecular 

técnica de cultura de células 

técnicas biossensoriais 

técnicas de amplificação de 
ácido nucleico 

Tecnologia, Indústria, Agricultura 

conservação dos recursos 
naturais 

nanopartículas 

nanopartículas metálicas 

Vigilância Sanitária 
controle de mosquitos 

controle de pragas 
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Letras, Linguística e Artes 

Categoria Descritor 

Anatomia feto 

Antropologia, educação, sociologia e fenômenos 
sociais 

autonomia pessoal 

direitos humanos 

direitos sexuais e reprodutivos 

disparidades nos níveis de 
saúde 

distribuição por idade 

distribuição por sexo 

educação em saúde 

meio social 

países em desenvolvimento 

pobreza 

política 

políticas públicas 

razão de masculinidade 

urbanização 

Assistência à Saúde 

aconselhamento diretivo 

análise espaço-temporal 

atitudes frente à saúde 

autonomia pessoal 

beneficência 

controle de doenças 
transmissíveis 

controle de infecções 

controle de mosquitos 

demografia 

direitos sexuais reprodutivos 

disparidades em assistência a 
saúde 

disparidades nos níveis de 
saúde 

distribuição espacial da 
população 

distribuição por idade 

distribuição por sexo 

educação em saúde 

epidemias 

escolaridade 

estações do ano 

estudos controlados antes e 
depois 

ética 

fidelidade a diretrizes 

gestão de riscos  

inquéritos e questionários 

inquéritos epidemiológicos e 
vigilância da população 

medição de risco 

número básico de reprodução 

pobreza 
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Letras, Linguística e Artes 

Categoria Descritor 

Assistência à Saúde 

políticas públicas 

saúde global 

saúde pública 

saúde reprodutiva 

transmissão vertical de doença 
infecciosa 

vetores de doenças 

vigilância da população 

Características de Publicações 
entrevistas 

ensaios clínicos controlados 
aleatórios 

Ciência e saúde 

meios de comunicação de 
massa 

projetos de pesquisa 

saúde pública 

Ciências humanas 

autonomia pessoal 

beneficência 

ética 

Compostos Químicos e Drogas vacinas contra o ebola 

Denominações de Grupos 

adolescente 

adulto 

idoso 

meia-idade 

Denominações Geográficas 

América Latina 

Brasil 

Estados Unidos 

Nova Iorque 

Peru 

Disciplinas e Ocupações 

pesquisa 

pesquisa biomédica 

saúde ambiental 

saúde global 

saúde pública 

Doenças 

complicações infecciosas na 
gravidez 

complicações na gravidez 

dengue 

doença pelo vírus ebola 

doenças sexualmente 
transmissível 

doenças transmissíveis 
emergentes 

doenças urogenitais masculinas 

infecção pelo zika vírus 

microcefalia 

viroses 
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Letras, Linguística e Artes 

Categoria Descritor 

Fenômenos e Processos 

clima 

comportamento reprodutivo 

gravidez 

razão da masculinidade 

sorogrupo 

Organismos 

aedes 

culicidae 

seres humanos 

vírus da dengue 

zika vírus 

 

Psiquiatria e Psicologia 

abstinência sexual 

aconselhamento diretivo 

comportamento de escolha 

discriminação social 

emoções 

identidade de gênero 

sexismo 

Saúde Pública 

aborto 

aedes 

complicações na gravidez 

controle de doenças 
transmissíveis 

controle de mosquitos 

controle de pragas 

dengue 

direitos humanos 

direitos sexuais e reprodutivos 

discriminação social 

disparidades nos níveis de 
saúde 

distribuição espacial da 
população 

distribuição espacial por sexo e 
por idade 

doenças transmissíveis 
emergentes 

educação em saúde 

escolaridade 

etinicidade 

fatores socioeconômicos 

fetos 

incidência 

iniqüidade social 

inquéritos epidemiológicos 

medição de risco 

meios de comunicação de 
massa 

países em desenvolvimento 
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Letras, Linguística e Artes 

Categoria Descritor 

Saúde Pública 

pesquisa 

pobreza 

política 

políticas públicas 

saúde ambiental 

saúde global 

saúde pública 

saúde sexual e reprodutiva 

sexismo 

surtos de doenças 

urbanização 

vetores de doenças 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e 
Terapêuticos 

análise espaço-temporal 

autópsia 

estudos controlados antes e 
depois 

incidência 

inquéritos e questionários 

inquéritos epidemiológicos 

medição de risco 

projetos de pesquisa 

vigilância da população 

Tecnologia, Indústria, Agricultura 

conservação dos recursos 
naturais 

nanopartículas 

nanopartículas metálicas 

Vigilância Sanitária 

controle de mosquitos 

saúde ambiental 

vacinas 
Fonte: próprio autor.
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ANEXO 14 – IDENTIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS DECS NAS CIÊNCIAS DA SAÚDE NAS ÁREAS DA SAÚDE COLETIVA E 
MEDICINA 
 

Saúde Coletiva 
 

Artigo Termo Identificado Descritor DeCS Categoria DeCS 

Emergency and 
permanence of the Zika 

virus epidemic: an agenda 
connecting research and 

policy 

estudos prospectivos Estudos Prospectivos Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Características de Estudos    Epidemiológicos 
*****Estudos Epidemiológicos 
******Estudos de Coortes 

coleta de dados Coleta de Dados Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 

projeto de pesquisa Projetos de Pesquisa Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos 

estudos de coorte Estudos de Coortes Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Características de Estudos Epidemiológicos 
*****Estudos Epidemiológicos 

entrevista Entrevistas Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Coleta de Dados 
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Artigo Termo Identificado Descritor DeCS Categoria DeCS 

Social and economic 
impacts of congenital Zika 
syndrome in Brazil: Study 

protocol and rationale for a 
mixed-methods study 

estudo de caso controle 
 

Estudos Controlados 
Antes e Depois 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Características de Estudos Epidemiológicos 
*****Estudos Epidemiológicos 

questionário 
 

Inquéritos e 
Questionários 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Coleta de Dados 

entrevistas qualitativas 
 

Entrevistas Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Coleta de Dados 

estudo de coorte Estudos de Coortes Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Características de Estudos Epidemiológicos 
*****Estudos Epidemiológicos 

coleta de dados Coleta de Dados Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 

análise de sensibilidade Sensibilidade e 
Especificidade 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Projetos de Pesquisa Epidemiológica 

amostragem Amostragem Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Características dos Estudos Epidemiológicos 
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Artigo Termo Identificado Descritor DeCS Categoria DeCS 

Epidemia de microcefalia e 
vírus Zika: a construção do 

conhecimento em 
epidemiologia 

estudos epidemiológicos 
 

Estudos 
Epidemiológicos 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Características de Estudos 

métodos 
epidemiológicos 
 

Métodos 
Epidemiológicos 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 

análise da distribuição 
espacial 

Análise Espacial Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Estatística como Assunto 

Women's Reproductive 
Intentions and Behaviors 

during the Zika Epidemic in 
Brazil 

grupo focal Grupos Focais Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Coleta de Dados 

Association between 
microcephaly, Zika virus 
infection, and other risk 

factors in Brazil: final 
report of a case-control 

study 

estudo de caso 
controle 

Estudos 
Controlados Antes e 
Depois 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Características de Estudos Epidemiológicos 
*****Estudos Epidemiológicos 

qRT-PCR Reação em Cadeia 
da Polimerase 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Técnicas Genéticas 
****Técnicas de Amplificação de Ácido Nucleico 

entrevista Entrevistas Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Coleta de Dados 
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Artigo Termo Identificado Descritor DeCS Categoria DeCS 

Association between 
microcephaly, Zika virus 
infection, and other risk 

factors in Brazil: final 
report of a case-control 

study 
(continuação) 

CT scan Tomografia 
Computadorizada 
com Tomografia por 
Emissão de 
Pósitrons  

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
*** Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
**** Diagnóstico por Imagem 
*****Interpretação de Imagem Assistida por Computador 
******Tomografia Computadorizada de Emissão 
******* Tomografia por Emissão de Pósitrons 

diagnóstico por 
imagem 

Diagnóstico por 
Imagem 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
*** Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 

ultrassonografia 
transfontanelar 

Ultrassonografia Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
*** Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
**** Diagnóstico por Imagem 

Questionário Inquéritos e 
Questionários 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa/Métodos Epidemiológicos/Coleta de Dados 

Association between Zika 
virus infection and 

microcephaly in Brazil, 
January to May, 2016: 
preliminary report of a 

case-control study 

estudo de caso 
controle 

Estudos 
Controlados Antes e 
Depois 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Características de Estudos Epidemiológicos 
*****Estudos Epidemiológicos 

ensaio de 
neutralização 

Testes de 
Neutralização 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
**Técnicas de Pesquisa 
*** Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Técnicas de Laboratório Clínico 
*****Testes Imunológicos 
******Testes Sorológicos 
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Artigo Termo Identificado Descritor DeCS Categoria DeCS 

Association between Zika 
virus infection and 

microcephaly in Brazil, 
January to May, 2016: 
preliminary report of a 

case-control study 
(continuação) 

modelo de regressão Análise de 
Regressão 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Estatística como Assunto 

estudo prospectivo Estudos 
Prospectivos 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Características de Estudos Epidemiológicos 
*****Estudos Epidemiológicos 
******Estudos de Coortes 

ultrassonografia fetal Ultrassonografia 
Pré-Natal 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
*** Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
**** Diagnóstico por Imagem 
*****Ultrassonografia 

entrevista Entrevistas Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Coleta de Dados 

CT scan Tomografia 
Computadorizada 
com Tomografia por 
Emissão de Pósitrons  

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
*** Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
**** Diagnóstico por Imagem 
*****Interpretação de Imagem Assistida por Computador 
******Tomografia Computadorizada de Emissão 
******* Tomografia por Emissão de Pósitrons 
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Artigo Termo Identificado Descritor DeCS Categoria DeCS 

Association between Zika 
virus infection and 

microcephaly in Brazil, 
January to May, 2016: 
preliminary report of a 

case-control study 
(continuação) 

ultrassonografia 
transfontanelar 

Ultrassonografia Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
*** Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
**** Diagnóstico por Imagem 

qRT-PCR Reação em Cadeia da 
Polimerase 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Técnicas Genéticas 
****Técnicas de Amplificação de Ácido Nucleico 

ELISA Ensaio de 
Imunoadsorção 
Enzimática 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Técnicas Imunológicas 
****Imunoensaio 
*****Técnicas Imunoenzimáticas 

reação cruzada Reações Cruzadas Fenômenos e Processos 
**Fenômenos do Sistema Imunológico 
***Reações Antígeno-Anticorpo 

teste de neutralização 
de redução de placa 

Testes de 
Neutralização 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
**Técnicas de Pesquisa 
*** Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Técnicas de Laboratório Clínico 
*****Testes Imunológicos 
******Testes Sorológicos   
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Artigo Termo Identificado Descritor DeCS Categoria DeCS 

Perinatal analyses of 
Zika- and dengue virus-

specific neutralizing 
antibodies: A 

microcephaly case-
control study in an area of 
high dengue endemicity 

in Brazil 
 

ensaios sorológicos Testes Sorológicos Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
*** Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Técnicas de Laboratório Clínico 
*****Testes Imunológicos 
*****Testes Sorológicos 

reação cruzada Reações Cruzadas Fenômenos e Processos 
**Fenômenos do Sistema Imunológico 
***Reações Antígeno-Anticorpo 

teste de neutralização 
de redução de placa 

Testes de 
Neutralização 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
**Técnicas de Pesquisa 
*** Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Técnicas de Laboratório Clínico 
*****Testes Imunológicos 
******Testes Sorológicos   

estudo de caso  
controle 

Estudos 
Controlados Antes e 
Depois 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Características de Estudos Epidemiológicos 
*****Estudos Epidemiológicos 

entrevista Entrevistas Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Coleta de Dados 
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Artigo Termo Identificado Descritor DeCS Categoria DeCS 

Perinatal analyses of 
Zika- and dengue virus-

specific neutralizing 
antibodies: A 

microcephaly case-
control study in an area of 
high dengue endemicity 

in Brazil 
(continuação) 

Questionário Inquéritos e 
Questionários 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Coleta de Dados 

transcrição reversa em 
cadeia da polimerase 
quantitativa em tempo 
real 

Reação em Cadeia 
da Polimerase em 
Tempo Real 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Técnicas Genéticas 
**** Técnicas de Amplificação de Ácido Nucleico 
***** Reação em Cadeia da Polimerase 

ELISA Ensaio de 
Imunoadsorção 
Enzimática 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Técnicas Imunológicas 
****Imunoensaio 
*****Técnicas Imunoenzimáticas 

lógica de regressão Análise de 
Regressão 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Estatística como Assunto 

teste U de Mann-
Whitney 

Estatísticas não 
Paramétricas 

e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Estatística como Assunto 
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Artigo Termo Identificado Descritor DeCS Categoria DeCS 

Perinatal analyses of 
Zika- and dengue virus-

specific neutralizing 
antibodies: A 

microcephaly case-
control study in an area of 
high dengue endemicity 

in Brazil 
(continuação) 

teste não paramétrico 
de Wilcoxon 

Estatísticas não 
Paramétricas 

e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Estatística como Assunto 

estatística H de 
Kruskal-Wallis 

Estatísticas não 
Paramétricas 

e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos/ ****Estatística como Assunto 

Microcephaly epidemic 
related to the Zika virus 
and living conditions in 
Recife, Northeast Brazil 

 
Não foram identificados os métodos e procedimentos utilizados na pesquisa. 

Initial Description of the 
Presumed Congenital 
Zika Syndrome 

Não foram identificados os métodos e procedimentos utilizados na pesquisa. É um artigo descritivo. 

Zika virus and 
microcephaly - Authors' 

reply 

regressão logística Análise de 
Regressão 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Estatística como Assunto 

Fonte: próprio autor. 
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Medicina 
 

Artigo Termo Identificado Descritor DeCS Categoria DeCS 

Placental Inflammation 
and Fetal Injury in a Rare 

Zika Case Associated 
With Guillain-Barré 

Syndrome and Abortion 

análises histológicas Técnicas 
Histológicas 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
**Técnicas de Pesquisa 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Técnicas de Laboratório Clínico 

ultrassonografia 
transvaginal 

Ultrassonografia Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Diagnóstico por Imagem 

Punção lombar Punção Espinhal Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Técnicas de Laboratório Clínico 
*****Manejo de Espécimes 
******Biópsia 

exame de sangue Testes 
Hematológicos 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Técnicas de Laboratório Clínico 

coloração em tecido 
fetal 

Pesquisa Fetal Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 

exame neurológico Exame Neurológico Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Técnicas de Diagnóstico Neurológico 
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Artigo Termo Identificado Descritor DeCS Categoria DeCS 

Placental Inflammation 
and Fetal Injury in a Rare 

Zika Case Associated 
With Guillain-Barré 

Syndrome and Abortion 
(continuação) 

rastreamento do 
tecidoplacentário 

Rastreamento de 
Células 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Técnicas de Laboratório Clínico 
*****Técnicas Citológicas 

ensaio de 
imunofluorescência 

Imunofluorescência Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Técnicas de Laboratório Clínico 
*****Técnicas Citológicas 
*****Técnicas Histológicas 
******Histocitoquímica 
*******Imuno-Histoquímica 

Zika virus found in brain 
tissue of a multiple 
sclerosis patient 
undergoing an acute 
disseminated 
encephalomyelitis-like 
episode 

análise histológica Técnicas 
Histológicas 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
**Técnicas de Pesquisa 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Técnicas de Laboratório Clínico 

exame neurológico Exame Neurológico Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Técnicas de Diagnóstico Neurológico 

ressonância magnética Espectroscopia de 
Ressonância 
Magnética 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Técnicas de Química Analítica 
****Análise Espectral 
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Artigo Termo Identificado Descritor DeCS Categoria DeCS 

Zika virus found in brain 
tissue of a multiple 

sclerosis patient 
undergoing an acute 

disseminated 
encephalomyelitis-like 

episode 
(continuação) 

urinálise Urinálise Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Técnicas de Laboratório Clínico 
*****Testes de Química Clínica 

imuno-histoquímica Imuno-histoquímica Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Técnicas de Laboratório Clínico 
*****Técnicas Citológicas 
******Histocitoquímica 

imunofluorescência Imunofluorescência Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Técnicas de Laboratório Clínico 
*****Técnicas Citológicas 
*****Técnicas Histológicas 
******Histocitoquímica 
*******Imuno-Histoquímica 

Placental Histopathology 
and Clinical Presentation 
of Severe Congenital Zika 

Syndrome in a Human 
Immunodeficiency Virus-

Exposed Uninfected 
Infant 

exame laboratorial Técnicas de 
Laboratório Clínico 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 

imuno ensaios 
específicos para 
ZIKV/HIV 

Imunoensaio Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Técnicas Imunológicas 
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Artigo Termo Identificado Descritor DeCS Categoria DeCS 

Placental Histopathology 
and Clinical Presentation 
of Severe Congenital Zika 

Syndrome in a Human 
Immunodeficiency Virus-

Exposed Uninfected 
Infant 

(continuação) 

ultrassonografia Ultrassonografia Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Diagnóstico por Imagem 

tomografia 
computadorizada 

Tomografia 
Computadorizada 
por Raios X 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Diagnóstico por Imagem 
*****Interpretação de Imagem Assistida por  Compudator 

oftalmoscopia Oftalmoscopia Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Técnicas de Diagnóstico Oftalmológico 

avaliação 
ecocardiográfica 

Ecocardiograma Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Diagnóstico por Imagem 
*****Técnicas de Imagem Cardíaca 

qPCR Reação em Cadeia 
da Polimerase 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Técnicas Genéticas 
****Técnicas de Amplificação de Ácido Nucleico 
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Artigo Termo Identificado Descritor DeCS Categoria DeCS 

Placental Histopathology 
and Clinical Presentation 
of Severe Congenital Zika 

Syndrome in a Human 
Immunodeficiency Virus-

Exposed Uninfected 
Infant 

(continuação) 

testes estatísticos não 
paramétricos 

Estatísticas não 
Paramétricas 

e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Estatística como Assunto 

teste U de Mann-
Whitney 

Estatísticas não 
Paramétricas 

e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Estatística como Assunto 

The spectrum of 
neurological disease 
associated with Zika and 
chikungunya viruses in 
adults in Rio de Janeiro, 
Brazil: A case series 

exame laboratorial Técnicas de 
Laboratório Clínico 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 

teste U de Mann-
Whitney 

Estatísticas não 
Paramétricas 

e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Métodos Epidemiológicos 
****Estatística como Assunto 

estudos 
neurofisiológicos 

Monitorização 
Neurofisiológica 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Monitorização Fisiológica 

punção lombar Punção Espinhal Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Técnicas de Laboratório Clínico 
*****Manejo de Espécimes 
******Biópsia 

Zika virus-associated 
neurological disorders: a 
review 

Não foram identificados os métodos e procedimentos utilizados na pesquisa. É um artigo de revisão. 
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Artigo Termo Identificado Descritor DeCS Categoria DeCS 

Neurological 
manifestations of 
Chikungunya and Zika 
infections 

PCR Reação em Cadeia 
da Polimerase 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Técnicas Genéticas 
****Técnicas de Amplificação de Ácido Nucleico 

ELISA Ensaio de 
Imunoadsorção 
Enzimática 

Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Técnicas de Pesquisa 
***Técnicas Imunológicas 
****Imunoensaio 
*****Técnicas Imunoenzimáticas 

teste de neutralização 
de redução de placa 

Testes de 
Neutralização 

1)Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
**Técnicas de Pesquisa 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Técnicas de Laboratório Clínico 
*****Testes Imunológicos 
******Testes Sorológicos 

ensaio de 
imunofluorescência 

Imunofluorescência Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos 
**Diagnóstico 
***Técnicas e Procedimentos Diagnósticos 
****Técnicas de Laboratório Clínico 
*****Técnicas Citológicas 
*****Técnicas Histológicas 
******Histocitoquímica 
*******Imuno-Histoquímica 

Fonte: próprio autor. 
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