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NÚCLEOS DE TELESSAÚDE CONTRIBUEM PARA
ACERVO DA BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE

A Segunda Opinião Formativa (SOF) é uma
fonte de informação produzida pelo Programa
Telessaúde Brasil Redes, originadas de teleconsultorias respondidas por todos os Núcleos de
Telessaúde do país. No conceito, perguntas e
respostas, as SOFs estão disponíveis em acesso
aberto na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),
sendo um banco de dados seguro e confiável,
para busca de dúvidas e questões de ordem
prática, vividos em situações reais por profissionais das equipes de saúde da família e da
atenção básica.
Na BVS é possível encontrar uma coleção
única que atinge mais de 1.100 perguntas de
médicos, dentistas, enfermeiros, agentes comunitários e outros profissionais da Estratégia,
o que facilita a aplicação do conhecimento

na prática. As respostas das SOFs podem subsidiar também a pesquisa de profissionais de
saúde em formação, tendo com base a melhor
evidência disponível.
A estrutura da resposta traz a indicação
da bibliografia consultada e nível de evidência
da resposta, dos resultados com indicações de
diretrizes clínicas, revisões sistemáticas e outros estudos de melhor nível de evidência disponível. Tanto na pergunta como na resposta,
o anonimato (do paciente, da pessoa ou grupo
de pessoas envolvidas no caso) é mantido. Em
pesquisa realizada pela BVS, no período de
agosto de 2015 a julho de 2016, 81% dos participantes classificou como “muito útil” a fonte
de informação.

“A publicação das SOFs por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) é muito pertinente para a construção das teleconsultorias,
visto que, aborda assuntos relevantes para a
Atenção Básica. Sendo considerada uma etapa
indispensável para a pesquisa do Teleconsultor
diante de algumas dúvidas dos profissionais”,
explica a teleconsultora de enfermagem Elis
Carla Matos, do Núcleo Telessaúde Bahia.
Este ano, o Telessaúde Bahia publicou 10
SOFs com temáticas diversas que envolvem
casos clínicos e processos de trabalho. Mais
de 30 teleconsultorias estão fase de avaliação
para serem publicadas. “Para um Núcleo ter
uma SOF publicada é preciso atender algumas
exigências que a Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS) solicita, como por exemplo: a teleconsul-

toria deve ser de relevância em saúde pública,
a linguagem deve ser adequada para o público
que se propõe, de acordo com as normas técnicas de referenciais bibliográficas”, esclarece a
Telerreguladora Gladys Reis.

VEJA ALGUNS EXEMPLOS DE SOFS:

?
?

Qual a conduta no pré natal para gestante
que teve Zika e/ou Chikungunya anterior à
gestação
Teleconsultoria realizada pela equipe
Telessaúde Bahia
Qual a atuação da enfermagem no atendimento às famílias de pacientes psiquiátricos
Teleconsultoria realizada pela equipe
Telessaúde Minas Gerais

DICAS PARA CONSULTAR AS SOFS:

1.

Para encontrar SOFs basta aces-

sar o link:

http://aps.bvs.br/

e digitar no buscador a palavra que refe-

2.

Antes de realizar uma nova soli-

3.

Se não achar o quê deseja, não he-

citação de teleconsultoria procure se já

site em realizar uma nova teleconsulto-

existem SOFs sobre a sua dúvida.

ria no Telessaúde Bahia!

rencie a sua dúvida. Para combinar palavras, por exemplo, você pode utilizar

Exemplo:

o operador booleano¹ “e” para iden-

¹ Operadores Booleanos: Eles determinam a

tificar as SOFs que tenham essas duas

relação entre dois ou mais elementos em uma

palavras, ou mais, contidas nas SOFs.

Operador
Booleano

busca. Estes operadores são: E - OU - E NÃO

