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Contexto – Movimento da Ciência Aberta

✓Maior transparência;

✓Boas práticas da 
pesquisa científica;

✓Mais colaborativa;

✓Velocidade nas 
respostas científicas;

✓ ...maior 
visibilidade!!!



Emergências em saúde
pública de importância

internacional



• “falta de dados em tempo 
real” e “falta de 
compartilhamento de dados 
entre grupos”.

• Também destaca que as 
respostas foram muito
demoradas “devido a atrasos
na obtenção de espécimes e 
compartilhamento de 
dados” (SCIENCE AND 
TECHNOLOGY COMMITTEE, 
2016).

EBOLA



ZIKA





Alterações no ecossistema da pesquisa observados
durante as emergências em saúde pública –

Novo modus operandi da ciência?

• Comunicação de 
resultados de pesquisas:

❖ Fast track

❖ Preprints

❖ Notas técnicas

❖ Podcasts

❖ Redes sociais

❖ Mídia em geral

❖Dados de pesquisa

• Investimentos

❖ Pesquisa

❖ Infraestrutura 
tecnológica

❖Industria da saúde 
(equipementos 
médicos, EPIs, Kits 
diagnósticos etc.)

• Fluxos de trabalho para 
realização da pesquisa

❖ Resposta do Comitê de 
ética

❖ Produção e acesso aos 
dados e informações

❖ Sistemas de informação 
para análise

❖Compartilhamento de 
dados durante a pesquisa



Pesquisadores
/instituições

▪ Maior visibilidade
e impacto => 
citações dos dados

▪ Qualidade / 
melhores práticas

▪ Possibilidade de 
participação em 
novas redes 
colaborações

Revistas Científicas

▪Transparência

▪Facilita a 
reprodutibilidade

▪Melhorar o 
serviço do editor e 
revisor por pares

▪Qualidade das 
pesquisas 
publicadas 

Agências de 
Fomento

▪Aumenta a 
visibilidade e a 
reuso das
pesquisas
financiadas

▪Maior impacto / 
retorno financeiro

Políticas Públicas

▪Promove políticas
públicas baseadas
em evidências
/dados

▪Promoção dos 
direitos humanos
e da democracia

Sociedade

▪Transferência mais 
rápida de 
conhecimento

▪Promove o avanço
da ciência

▪Participação social

OPEN

PGD

OPEN OPEN

Exigência de compartilhar/disponibilizar

Exigência de Plano de gestão de dados

OPEN

PGD

OPEN Incentivo por compartilhar/disponibilizar

DEMANDAS POR DADOS

OPEN OPEN OPEN OPEN



Questões sobre o 
compartilhamento 

de dados no 
contexto das 

revistas científicas

Escopo dos dados que devem ser compartilhado para fins 
de publicação científica

Quem avaliará as justificativas das DAS?

Como e onde os dados devem ser armazenados a longo 
prazo?

Os dados serão verificados e/ou revisados?

Oferecerá algum suporte para os autores?

Quem pagará pelos custos desses serviços?



Questões práticas 
do 

compartilhamento 
de dados no 
contexto das 

revistas científicas

O(s) autor(es) tem os consentimentos necessários para 
depósito e publicação dos datasets?

Propriedade dos dados, direito autoral e licenças

Indicação de um repositório

• Repositório de dados disciplinar, temático e/ou multidisciplinar?

• Licenças das plataformas são compatíveis com as licenças das revistas?

• Quais são os termos de uso da plataforma?

• Suporta acesso controlado e/ou privado aos dados?

• Há os procedimentos de gestão e preservação dos dados na plataforma?

• O repositório tem certificação? Ou tem plano para tal?

• Mantém interoperabilidade com outras plataformas?

• Quais os padrões de metadados utilizados?

• Há taxas ou custos de depósito e publicação?

• Qual é o plano de sustentabilidade da plataforma?



Panorama



Publishers Diretrizes para disponibilização de 
dados?

Repositórios próprios?

Elsevier Sim Sim. Sugere o Mendeley Data

Springer Sim Não, mas tem repositórios 
mandatórios para determinados 
tipos de dados

Wiley Sim Não. Indicam repositórios 
disciplinares e outros

Taylor & Francis Sim Não. Indicam repositórios 
disciplinares e outros

Sage Group Sim Não, mas tem parceria com o 
Figshare

PLOS Sim Não. Indicam repositórios 
disciplinares e outros



Tipo de 
política

Resumo da política Exemplo de 
revistas

1 O compartilhamento e a citação de 
dados são incentivados

Photosynthesis
Research

2 Compartilhamento de dados e 
evidências de compartilhamento de 
dados incentivados

Plant and Soil

3 Compartilhamento de dados 
incentivado e declarações de 
disponibilidade de dados obrigatório

Humanities and
Social Science 
Communications

4 Compartilhamento de dados, 
evidências do compartilhamento e 
revisão por pares dos dados 
obrigatórios

Scientific Data

Springe Nature



Políticas de compartilhamento de dados 
da Wiley

Data availability 
statement is 
published1

Data has been 
shared2

Data has been 
peer reviewed3

Example Wiley 
journals

Encourages Data 
Sharing

Optional Optional Optional

Expects Data 
Sharing

Required Optional Optional
British Journal of 
Social Psychology

Mandates Data 
Sharing

Required Required Optional
Ecology and 
Evolution

Mandates Data 
Sharing and Peer 
Reviews Data

Required Required Required

Geoscience Data 
Journal
American Journal 
of Political 
Science

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/20457758/homepage/forauthors.html
https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/20496060/features/guidelines-for-reviewers
https://ajps.org/ajps-replication-policy/


PLOS

1. A política não pretende dizer nada de novo sobre quais tipos de dados, formulários e valores 
devem ser compartilhados.
2. A política que visam tornar transparente , onde os dados podem ser encontrados, e diz que ele 
não deve ser apenas no próprio disco rígido dos autores.



O que as revistas 
da PLOS 

pergunta agora 
quando o 

pesquisador 
disponibiliza um 

DOI de um 
arquivo restrito?

• Contato do(s) responsável(is) pelo dataset no repositório

• Quem poderá entrar em contato para obter o dataset? Caso o 
dataset não posso ser acessado por ninguém, os autores 
devem justificar para avaliação do editor científico

• Critério de análise sobre o tipo de pedido de acesso

• Para acesso controlado, quais são as condições para uso 
do dados? 



Temas chave da semana de Ciência Aberta – PLOS
Setembro 2021

Inclusão Confiança Impacto Reconhecimento Comunidade

Fonte: https://plos.org/scientists-for-open-science/?utm_medium=email&utm_source=internal&utm_campaign=scientistsforopenscience&utm_content=scientistsforopenscience

Motivadores, tendências emergentes, obstáculos e experiências - aumentar a conscientização e o suporte, e desenvolver 
melhores soluções

https://plos.org/event/trust/
https://plos.org/event/impact/
https://plos.org/event/recognition/
https://plos.org/event/community/
https://plos.org/event/inclusion/


SciELO – Linhas prioritárias de ação 2019-2023

• Preprints

• Repositórios de 
dados de pesquisa e 
códigos de 
programação

• Avaliação por pares 
aberta (Open peer
review)



Scielo Data

• 15 coleções de revistas 
científicas

• 1 coleção para dados do 
SciELO Preprints

• 6 revistas tem datasets 
publicados em suas coleções 

Coleção Quantidade 
de datasets

Revista do Instituto de Medicina Tropical de São 
Paulo (Instituto de Medicina Tropical de São 
Paulo)

3 datasets

Revista Brasileira de Ciências Sociais 6 datasets

urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana 4 datasets

Revista Brasileira de Medicina do Esporte 1 dataset

Revista da Escola de Enfermagem da USP 1 dataset

Ciência & Saúde Coletiva 12 datasets

SciELO Preprints 3 datasets

Piloto 1 dataset



ABEC



Menção a 
Ciência 
Aberta nas 
instruções 
para autores 
– Saúde 
coletiva

HISTÓRIA, CIÊNCIAS, SAÚDE 

INTERFACE (BOTUCATU. ONLINE)

MEMÓRIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ 

REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM

REVISTA BRASILEIRA DE EPIDEMIOLOGIA

REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE OCUPACIONAL

REVISTA CEFAC 

REVISTA DO INSTITUTO DE MED. TROP. DE SÃO PAULO

TRABALHO, EDUCAÇÃO E SAÚDE



Mas o que de fato está sendo
compartilhado e aberto a partir
das demandas das revistas
científicas? Os dados 
compartilhados estão sendo
preparados para reuso?



Disponibilidade de dados subjacentes aos 
artigos

• Embora o compartilhamento 
de dados tenha melhorado 
nos últimos anos, a 
disponibilidade de dados e a 
disposição para compartilhar 
dados ainda diferem entre as 
disciplinas.

• Disponibilidade inicial de 
dados difere por campo de 
pesquisa, tipo de dados, 
periódico e período de 
publicação



Disponibilidade inicial de 
dados subjacentes aos
artigos

• 875 artigos em 9 disciplinas

• 2 revistas: Science e Nature

• P1 – 2000 a 2009 e P2 -2010 a 2019

• Barras: Cinza – Dados parciais, 
Preto – Dados completos



Disponibilidade de dados subjacentes aos artigos após
solicitação



• Os recursos de política 
incluem a cobertura de 
tópicos como citação de 
dados, repositórios de 
dados, declarações de 
disponibilidade de dados, 
padrões e formatos de dados 
e revisão por pares de dados 
de pesquisa.

Debate dentro do Research Data Alliance (RDA) Data Policy Standardisation and Implementation Interest Group

Modelo de recursos para 
políticas para periódicos 
científicos e Editoras  



Governança das políticas de Ciência Aberta na Fiocruz

Conselho 
Deliberativo da 

Fiocruz

Câmaras 
Técnicas

Fórum de Ciência 
Aberta da Fiocruz

Comitê Gestor do 
Repositório Arca

Comitê Gestor do 
Repositório Arca 

Dados

Núcleos de 
Ciência Aberta 
nas unidades

Instância colegiada de caráter estratégico, 
executivo e permanente 

Fórum de Editores 
Científicos da 

Fiocruz

Fiocruz inaugura Fórum de Ciência Aberta – 16/09/2021

https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-inaugura-forum-de-ciencia-aberta




https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/46408





Considerações

• Políticas públicas, políticas institucionais e fomento 
para iniciativas de Ciência Aberta

• Avaliação da ciência: adoção de métricas favoráveis à 
Ciência Aberta, incluído o compartilhamento de 
dados

• Responsabilidade das revistas e editores para um 
criação de um ecossistema seguro para o real avanço 
da ciência 

• Desenvolvimento dos editores do futuro é também 
um dos papeis dos periódicos científicos



Photo by Suzanne D. Williams on Unsplash

https://unsplash.com/@scw1217?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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