Sistema de Informações Estatística do DF
Comitê Executivo de Gestão Estratégica - CEGEI

Memória de Reunião

Assunto: 4ª Reunião do Comitê Executivo de Local: Auditório da Codeplan
Gestão Estratégica – CEGEI, do Sistema de Data: 06/04/2018
Informações Estatística do Distrito Federal – SIEDF. Hora: 14h30
Coordenação: Lúcio Rennó
Membros Titular e Suplente Participantes (vide lista em anexo)

4ª Reunião do Comitê Executivo de Gestão Estratégica – CEGEI, do Sistema de Informações Estatística
do Distrito Federal – SIEDF.

I.

Debate Inicial/Assuntos Tratados

1. Apresentação do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs) –
Fundação Osvaldo Cruz - FIOCRUZ
 Uso do Cidacs: realizar estudos e pesquisas com base em projetos interdisciplinares
originados na vinculação de grande volume de dados, no âmbito das suas seis plataformas:
Coorte de 100 Milhões de Brasileiros; Plataforma Zika; Tecnologias e Inovações para o SUS;
Equidade e Sustentabilidade Urbana; Bioinformática e Epidemiologia Genética (Epigen). Além
disso, o Cidacs desenvolve novas metodologias investigativas e promove capacitação
profissional e científica.
 Missão: A missão do Centro é contribuir com a produção de conhecimentos científicos
inovadores para ampliar o entendimento dos determinantes e das políticas sociais e
ambientais sobre a saúde da população. Esses estudos visam auxiliar e apoiar a tomada de
decisões em políticas públicas em benefício da sociedade. Para tanto, o Cidacs conta com
equipes multidisciplinares com formação em diversas áreas, como epidemiologia, saúde
coletiva, estatística, economia, bioinformática e computação.
 Desafios: transformar dados corporativos em informações para a gestão e tomada de decisão
em política pública; Necessidade de trabalhar a transversalidade e como garantir a
harmonização e desidentificação dos dados; como cruzar dados para efeito de intervenção
num universo de 100 milhões de pessoas – Coorte
 Objetivo: Fortalecer o Cidacs como o repositório de dados no Brasil;
 DEBATES:
o O Cidacs já contém uma base de dados que permite comparar o Distrito Federal com
outras regiões do país na perspectiva de produzir informações com um grande nível
de comparabilidade (Lúcio Renno)
o Quais os objetivos com o Cidacs, não é possível usar dados de indivíduos para
elaboração/monitoramento e avaliação de políticas públicas, sem garantia da total
segurança (Ana Nogales/Codeplan)
 O uso do Cidacs foi pensado para se fazer linkage dos dados sensíveis, pois já
dispõe de uma sala segura para armazenamento de dados, bem como,



cientistas de dados para trabalhar de forma adequada. O Cidacs seria utilizado
enquanto o SIEDF não dispõe de estrutura semelhante no DF para realizar esse
trabalho de modo seguro. Não sabemos se teríamos essa estrutura no DF a
curto ou médio prazo. Seguindo essa linha, pensou-se em utilizar de imediato
o Protocolo de Intenções firmado entre o GDF e a FIOCRUZ que prevê
cooperação técnica entre a Codeplan e a FIOCRUZ e através dele, utilizar a
estrutura física e tecnológica do Cidacs e seus cientistas de dados. (Paulo
Sellera/Saúde) (Paulo Sellera/Saúde)
O Cidacs foi criado e planejado para processar informações da saúde. Como
fisicamente ele se encontra em Salvador/BA, inviabiliza a facilidade de acesso
de pesquisadores (Jorge Fernandes, professor da UNB, especialista em
segurança da informação)

2. 2ª Resolução CEGEI - Dispõe sobre as condições de disponibilização e utilização de dados
classificados como sensíveis no Sistema de Informações Estatísticas do Distrito Federal (SIEDF).
 Lúcio Rennó - Construção coletiva do processo de normatização do CEGEI com FIOCRUZ. Cita
a necessidade de ponderar e intensificar essa conversa para esclarecer as questões. Cita o
Datacenter do GDF, a Sutic/Seplag - pensar para essa solução de lidar com questões de
segurança e armazenamento dos dados.
 A falta de acesso a todos os dados não impede o avanço dos trabalhos.
 Continuar trabalhando na Resolução, mas com uma preocupação em avançar no
levantamento das necessidades informacionais de cada órgão.
 Proposta de uma nova reunião para o dia 20/04 com fala coletiva para explicar sobre os
dados disponíveis e a necessidade de cada órgão.
 Nessa proposta, a Segeth sugeriu que cada órgão realize uma discussão interna para informar
sobre o CEGEI e apresentar as informações globais do órgão.
 Caesb cita a necessidade de uniformizar os conceitos.

II.

Deliberações/Aprovações CEGEI

 Avançar no modelo da 2ª Resolução – necessidade de mais esclarecimentos e debates
 Aprovado modelo da Ficha Técnica de Informações para Montagem do Catálogo de Dados para
levantamento das necessidades de informação globais de cada órgão.

III.

Encaminhamentos/Responsável

 Enviar a Ficha Técnica de Informações para Montagem do Catálogo de Dados (Cláudia/Codeplan)
 O Presidente do CEGEI, Lúcio Rennó fez o convite ao Wagner Martins da FIOCRUZ para se juntar
ao CEGEI. Formalizar (Codeplan)
 Validar a 4ª Memória de Reunião, de 06/04/2018 - (membros do CEGEI, via mensagem
eletrônica, a não resposta de algum membro, conclui-se que a memória está aprovada)
 Endereço para acesso ao Protocolo de Intenções celebrado entre o Governo do Distrito Federal e
a Fiocruz e o Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Codeplan e a Fiocruz.
http://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/ACT_001_2017_FIOCRUZ.pdf
 Próxima Reunião: 27 de abril de 2018.
O Presidente do CEGEI, Lúcio Rennó, encerrou agradecendo à presença dos membros titulares e
suplentes presentes, convidados e a equipe técnica e de apoio da Codeplan.
Observação: Lista de presença em anexo.

