3ª Reunião do Grupo Executivo do Comitê de Estatísticas Sociais
Realizada em 05 de novembro de 2009 no Anexo do Ministério da Saúde


Participantes
Bruno Siqueira do Valle – MEC
Carine Cristina de Almeida dos Santos – MTE
Eduardo da Silva Pereira – SPS/MDS
Elias Antônio Jorge – MS
Elizabeth Belo Hypólito – IBGE
Fabíola Sulpino Vieira – DESA/SE/MS
Fátima Valéria Ferreira de Souza – SAIP/MDS
Herton Ellery Araujo – IPEA
Jacques Levin – DATASUS
Jailson Mangueira Assis – IBGE
Jomar Álace Santana – MDS
Luis Otávio Farias – SNAS/MDS
Márcia Maria Melo Quintslr – IBGE
Maria das Graças Parente Pinto – MTE
Ricardo José Grossi Fabrino – MEC
Ricardo Vidal de Abreu – MS
Tassia Gazé Holguin – MS

 A reunião foi conduzida de acordo com a agenda (Anexo), após aprovação da mesma pelos
presentes.
 Inventário
• Os representantes do Ministério da Saúde informaram que apenas algumas bases
estão documentadas na publicação enviada ao IBGE e que estas ainda não estão
formato de metadados especificado pelo IBGE. Ficaram de fora desta publicação
bases importantes como o Sistema de Informações Ambulatoriais e o Sistema de
Informações Hospitalares, por exemplo. Ressaltaram ainda que esta publicação ainda
ainda não foi divulgada e que deve ser trabalhada apenas pelos membros do Comitê.
• Marcia Quintslr sugeriu que os ministérios enviem suas documentações sobre as
bases de dados à medida em que fiquem prontas para já serem incluídas no quadro
comparativo entre as bases existentes. Este quadro deve ser apresentado pelo IBGE
na próxima reunião. Adicionalmente, sugeriu como meta que todas as bases de dados
sejam documentadas até o final do ano de 2009.
• Serão repassadas a todos os participantes as correções nas orientações para os
metadados, que já contém as sugestões da reunião do dia 22 de setembro.
• Os representantes do Ministério do Trabalho e Emprego informaram que a
documentação referente às suas bases de dados serão entregues em breve.
• O representante do Ministério da Previdência relatou que não possui pesquisas e sim
bancos de dados que possuem uma quantidade muito grande de variáveis e que não
teria muito sentido em documentar a base toda. Informou ainda que irá especificar
uma base já filtrada que é usada para gerar os anuários do MPS.
• O representante do IPEA sugeriu que fosse considerado no levantamento do MPS o
Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS.
• Ricardo Fabrino sugeriu que futuramente as projeções populacionais também façam
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parte do inventário.
Foi sugerido que bases de dados consolidadas a partir de bases primárias também
fizessem parte do inventário, sendo que sua documentação de metadados deveria ser
simplificada.
Marcia Quintslr alertou que esta questão deveria ser tratada com cuidado, uma vez
que este trabalho poderia não ser função do Comitê.
Luis Otávio indagou sobre qual seria a definição e o escopo das bases de dados
consolidadas. Segundo ele, talvez esta questão possa ser melhor entendida depois
que haja um modelo de ficha para metadados destas bases. Acredita ainda que a
documentação para as bases consolidadas seria um segundo trabalho a ser feito.
Ricardo Fabrino entende que uma função do Comitê seria disseminar as informações
e, portanto, seria importante considerar as bases consolidadas. Acredita ainda que no
futuro deve haver um esforço para interligar as bases de microdados primárias com
as consolidadas.
Foi sugerido que cada ministério selecione as bases de dados consolidadas que
considere importante.
O Ministério da Saúde ficou de preparar exemplo de base consolidada documentado
para subsidiar prosseguimento das discussões.
Herton Araújo sugeriu que seja feito outro grupo de trabalho com participantes do
próprio Grupo Executivo para trabalhar com as bases de dados consolidadas.
Defendeu ainda que seja utilizado um modelo simplificado de metadados para
documentá-las.

 Sítio do IBGE
• Marcia Quintslr informou que já foi designada uma funcionária para fazer o sítio do
Comitê na página do IBGE e que é possível que o sítio já seja liberado antes mesmo
de ter todos os metadados documentados. Entretanto, seria interessante que o sítio
contivesse material de todas as instituições participantes do Comitê.
• Foi levantada a possibilidade de que nem todos os dados documentados estariam
disponíveis aos usuários, desta forma, no sítio deveria aparecer a indicação “em
processo de disponibilização”.
• Foi discutido que o sítio deve conter links para as instituições participantes do
Comitê, os metadados e os próprios dados para download.
• Fabiola Vieira sugeriu que o sítio também tenha links para as bases consolidadas,
mas sem necessidade de metadados.
• Marcia Quintslr defendeu que tenha um link em cada metadado para o respectivo
microdado. Entretanto, os links para as bases consolidadas deveriam ficar na página
das respectivas instituições e não no sítio do Comitê.
• Ricardo Vidal afirmou apesar de existir dificuldade do Comitê interferir nas páginas
das instituições, a inclusão de links para as bases consolidadas poderia mostrar o
comprometimento de cada ministério com o Comitê.
• Elias Jorge afirmou que o Comitê não tem governabilidade sobre os ministérios e
que os links para as bases consolidadas deveriam ficar no sítio do Comitê.
 Demandas para o Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares
• Este tema será discutido na reunião do dia 15 de dezembro, após a realização do
fórum do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD) no Rio de Janeiro.

 Encaminhamentos
• A próxima reunião será realizada no dia 15 de dezembro de 2009 no IBGE do Rio de
Janeiro, de forma que seja possível que os participantes do grupo possam participar
do fórum do SIPD no dia 14 de dezembro.
• A primeira versão do quadro comparativo das pesquisas será apresentada na reunião
do dia 15 de dezembro.
• Apresentação da primeira versão do sítio do Comitê e discussão de seu conteúdo
para a próxima reunião.
• Retomar a discussão sobre as bases de dados consolidadas, tomando em conta,
também, o exemplo que o Ministério da Saúde ficou de preparar.
• Organizar um cronograma de reuniões para o ano de 2010.

ANEXO
3a Reunião do Grupo Executivo do Comitê de Estatísticas Sociais
05 de novembro de 2009, das 10 às 14h
Anexo do Ministério da Saúde
Distrito Federal

Sugestão de Agenda

1. Aprovação da Agenda pelos participantes.
2. Avaliação geral do andamento dos trabalhos de preenchimento de metadados e
diagnóstico desde 22 de setembro de 2009.
• Quadro Comparativo;
• Atualização das instruções;
• Fichas do Ministério da Saúde;
• Fichas da ECINF, AMS e Registro Civil;
• Desdobramentos. MPS e próxima reunião – proposta.
3. Sítio no portal do IBGE – informe e primeira definição de conteúdo.
4. Demandas para o Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares – as contribuições
esperadas do Comitê e proposta de encaminhamento para essa atividade.
5. Próximos passos – cronograma; agenda preliminar para a próxima reunião;
proposta de data de reunião.
6. Aprovação das linhas gerais da ata da reunião.

