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Resumo 
Os dados de pesquisa têm se apresentado com alto teor de investigação na esfera acadêmico-científica 
na Europa, nos EUA e no Brasil. No entanto, os dados sensíveis, neste contexto, são ainda pouco 
discutidos na literatura científica. Da forma como se apresentam, os dados sensíveis são dados 
sigilosos e altamente confidenciais, que recebem um invólucro de preocupações legais e éticas quanto 
ao vazamento, preservação e segurança. Sob este ponto de vista, a pesquisa objetivou apresentar 
discussões iniciais a respeito dos dados sensíveis em pesquisa no contexto da Ciência da Informação, 
além de demonstrar os cuidados relacionados ao sigilo, ética e segurança que os pesquisadores e os 
profissionais da informação precisam ter ao lidar com estes tipos de dados. A preocupação com as 
questões sociais que envolvem o sigilo dos dados sensíveis de um sujeito quando da coleta de dados 
de pesquisas científicas também foram objetos de discussão neste trabalho. Para alcançar os objetivos 
propostos, uma pesquisa bibliográfica foi realizada no Portal Capes e contemplou principalmente as 
bases de dados Web of Science e LISA. Como critérios para refinamento conceitual, foram utilizados 
filtros para inserção dos idiomas inglês, espanhol e português, sem período pré-estipulado para a 
consulta já que se trata de uma temática recente na Ciência da Informação e na literatura como um 
todo.  Os resultados da pesquisa, em que foram utilizadas principalmente as palavras-chave Data 
Research, Sensitive Data e Sensitive Research Data, não abarcaram a respeito dos dados sensíveis 
especificamente em pesquisa científica, demonstrando que a literatura é mais focada para discussões 
sobre a privacidade, manuseio ético e formas pelas quais esses dados podem ser preservados e 
assegurados por técnicas específicas. A pesquisa demonstrou discussões iniciais a respeito do 
conceito de dados sensíveis sob a ótica da Ciência da Informação e em pesquisa científica. A 
conscientização e o comprometimento dos pesquisadores e profissionais da área, com o sigilo, ética 
e segurança dos dados coletados em pesquisa e que são sensíveis, são pontos fundamentais a serem 
esclarecidos na gestão desses dados. Ressalta-se ainda que a responsabilidade dos Dados Sensíveis 
de uma pesquisa deverá envolver o pesquisador e o gestor (bibliotecário) que, porventura, manuseará 
e organizará os dados para que sejam reutilizados e/ou compartilhados sem quaisquer danos legais 
e/ou sociais envolvidos no processo. 
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