TERMO DE REFERÊNCIA
Fonte de Informação – Experiências Exitosas de Gestão Estratégica e
Participativa nas instâncias do SUS

1. Nome do Projeto - contexto:
Biblioteca Virtual em Saúde Pública, biênio 2006/2007 – Subprojeto 8 –
Promoção e desenvolvimento de evidências para tomada de decisão e
aperfeiçoamento da gestão estratégica e participativa nas instâncias do SUS.

2. Justificativa:
O Projeto de aperfeiçoamento da Biblioteca Virtual em Saúde Pública –
Brasil (BVS SP Brasil) prevê para o biênio 2006/2007 o aperfeiçoamento de
metodologias do Modelo BVS e também da criação de novos sistemas de
informação, tais como a base de dados Experiências de Gestão da Saúde
Pública.

3. Instituições coordenadoras:
Ministério da Saúde, por meio da Coordenação-Geral de Documentação e
Informação (MS/SE/SAA/CGDI) e Organização Pan-Americana da Saúde, por
meio do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da
Saúde (OPAS/BIREME).
4. Objetivos:
•

Identificar fontes de informação de experiências de gestão estratégica e
participativa nas instâncias do SUS com foco no controle social,
destacando eventos, congressos e outras fontes secundárias; estudos de
metodologia e tecnologia para registro e indexação destes conteúdos;

•

Publicar os conteúdos identificados na BVS SP Brasil e no Portal de
Evidências;

•

Organizar e disponibilizar evidências para tomadas de decisão em saúde, a
partir da analise da produção técnica, científica e normativa do setor saúde.

•

Identificar, analisar e divulgar experiências de gestão participativa do SUS.
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5. Especificação técnica da fonte de informação:
5.1. Definição:
O tipo de documento experiência exitosa é um relato da experiência ou a
comunicação de um caso que obteve bons resultados após aplicação de
metodologias e tecnologias específicas.
5.2. Público-alvo:
O público-alvo desta FI são os gestores do sistema de saúde que terão
acesso às experiências exitosas e poderão replicá-las considerando o público e o
ambiente em que se encontra.
5.3.

Escopo e Não-escopo (critérios de seleção):

Farão parte da base de dados, registros de relatos de experiências
exitosas de gestão do Sistema Público de Saúde, com destaque para as
experiências advindas das instituições públicas vinculadas ao Sistema Único de
Saúde, respectivas às três esferas de governo (federal, estadual e municipal),
independente de data.
As experiências a serem cadastradas poderão ser apresentadas como
resumo ou texto completo e englobam relatos de experiências apresentados em
congressos e seminários, publicações periódicas, documentos avulsos publicados
em websites, ou ainda, cadastrados em bases de dados já existentes.
Recomenda-se a priorização de relatos de experiências premiados em
eventos promovidos pelas instituições vinculadas ao SUS, e que toda experiência
seja disponibilizada na íntegra na fonte de informação, pois links para
documentos online publicados em eventos, com grande freqüência tornam-se
indisponíveis com o passar do tempo.

5.4.

Metodologia:

Após análise de amostragem de conteúdo (exemplos disponíveis:(
http://200.214.130.60:8080/cooperasus/mostra/index.php),
recomenda-se
a
adoção da Metodologia LILACS para descrição bibliográfica e indexação destes
registros.

5.5.

Tecnologia adotada:

Será utilizado o sistema LILDBI-Web 1.6, componente da Metodologia
LILACS amplamente utilizado pelos centros cooperantes. Será utilizado para
cadastramento o LILDBI ColecionaSUS, disponível em http://colecionasus.bvs.br/lildbi.
Como interface pública (para usuários), será utilizado IAH com banner
personalizado para esta fonte de informação.
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5.6.

Campos de dados:

Após análise dos documentos, não foi constatada necessidade de criação de campos
adicionais a metodologia. Assim, o documento deve ser registrado segundo seu tipo
de documento, de acordo com as opções disponíveis na metodologia LILACS. Todavia,
alguns campos são de uso facultativo (nem todas as experiências apresentarão dados
para o preenchimento desses campos).
Algumas instruções se fazem necessárias para utilização correta de campos específicos
(destacados).

Campos de dados
Campos de
descrição
Base de dados
Tipo de
literatura

Tag
[04]
[05]

Preenchimento
Obrigatório Facultativo
x
x

Nível de
tratamento

[06]

x

Endereço
Eletrônico

[08]

Tipo de
registro
Campos que
especificam o
tipo de registro
Autor pessoal

[09]

x

x

[110] a
[115]

x

[10] e
[16]
[11] e
[17]

x

Título

[12] e
[18]

x

Título
traduzido
Páginas
Volume
Revista
Volume
Número do
fascículo

[13] e
[19]
[20]
[21]
[30]
[31]
[32]

Autor
institucional

Notas de preenchimento
Preencher EXPE
Todas as opções estarão
disponíveis. “T” e “TS”, que
seriam uma opções menos
provável.
Todas opções estarão
disponíveis. A opção
coleção “c” é menos
provável, mas foi mantida.
Publicar documento para
acesso online. Texto
completo em [08]^g
Provavelmente será um
“Material Textual”,
Considerando o [09] todos
devem ser mantidos
De acordo com a
metodologia LILACS. Deve
haver preenchimento de
pelo menos um dos dois
campos
Subcampo ^i deve ser
preenchido para identificar
idioma do título

x

x
x
x
x
x
x

3/5

ISSN
Informação
descritiva
Editora
Edição
Data de
publicação
Data
normalizada
Alcance
Temporal

[35]
[38]

Instituição
como tema

[610]

Região Não
DeCS

[82]

X

Cidade de
Publicação
País de
Publicação
ISBN
Tipo de
Publicação
Descritor
Precodificado
Indivíduo como
tema
Resumo

[66]

x

Descritor
Primário
Descritor
Secundário

[62]
[63]
[64]

x
x
x
x
x

[65]
[74] e
[75]

x
X

x (LILACS)

x

x (LILACS)

[67]

x

[69]
[71]

x
x

[76]

x

[78]

x

[83]

x

[87]
[88]

Preenchimento manual.
Formato dd/mm/aaaa.
Usar para cadastrar a data
da implantação da
experiência
Deverá ser usado para
registrar a instituição
responsável pela
experiência ou onde a
experiência foi implantada
Deverá ser usado para
registrar Estado e
Municipio onde a
experiência foi implantada
(campo repetitivo)

Os exemplos existentes
são resumos. Nesses caso
não há necessidade de
preenchimento.
Preenchimento manual.
Máximo de 250 palavras.
Preenchimento em
Português. O idioma do
resumo é registrado no
subcampo i.

x
x
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Descritores
locais
Nota geral

[653]

Dados do
evento ou
projeto

X

x (LILACS)

Tesauro do MS

[500]

x

Este campo deve ser
usado para indicar se é
uma experiência premiada

[52] a
[60]

x

Nota de indexação:
Quanto à indexação recomenda-se o uso das categorias N – Assistência à Saúde, SP2
– Atenção à Saúde, VS3 – Vigilância Sanitária de Serviços de Saúde e há o tipo de
publicação “Relatos de Casos” que poderia ser usado, NO ENTANTO, seria uma
adaptação a essa base, visto que por sua definição, o uso desse descritor restringe-se
a apresentações clínicas, que não é o caso desse material.
Tipo de Publicação Inglês:
Tipo de Publicação Espanhol:
Tipo de Publicação Português:
Categoria:
Definição Português:
Nota de Indexação Português:

Número do Registro:
Identificador Único:

Case Reports [Publication Type]
Informes de Casos [Tipo de Publicación]
Relatos de Casos [Tipo de Publicação]
V03.100
Apresentações clínicas que podem ser seguidas pelos estudos avaliativos
que conduzem eventualmente a um diagnóstico.
permitido para relato de caso em veterinária mas não para artigos
históricos; relato de casos como uma forma de escrita é indexado sob
REGISTROS MÉDICOS ou termo específico de registro (como primário)
21012
D002363

Considerando os aspectos específicos desse tipo de documento e o Termo de
Referência da base, os campos mínimos necessários à sua descrição foram descritos a
seguir:
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