
 

 

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA PARA SUBMISSÃOÀ BIREME DE 
TELECONSULTORIAS COM POTENCIAL PARA SOF 

As perguntas e respostas aprovadas devem seguir a estrutura de conteúdo detalhada abaixo: 

Campo 1 – Pergunta 

Representa a pergunta ou dúvida que foi respondida, sem mencionar nomes de pacientes ou 

pessoas. Deve ser o mais direta possível, evitar uso de siglas e formas abreviadas. 

Campo 2 – Botton Line – A resposta baseada em evidências 

Para estruturação e sistematização da SOF, deve-se primeiro apresentar a solução ou resposta 

do caso específico registrado, e em seguida as informações complementares que ajudarão ao 

leitor o entendimento do caso. A resposta obtida deve ser explicada, bem como as evidências 

que a embasam, indicando as referências bibliográficas dos principais estudos que a 

definiram. Tem-se como facultativo ao autor da SOF a divisão das informações do texto por 

subtítulos, conforme recomendado no Anexo III, ou conforme pertinência. 

Campo 3 - Categoria da Evidência 

A resposta deve incluir a força da recomendação usando os critérios elaborados pelo Projeto 

Diretrizes, iniciativa conjunta da Associação Médica Brasileira (AMB) e Conselho Federal de 

Medicina (CFM). 

Campo 4 – Bibliografia selecionada 

Referências bibliográficas dos estudos ou fontes que embasaram a resposta no padrão 

Vancouver. 

Campo 5 – Profissional solicitante 

Indicação da categoria do profissional que fez a pergunta ou que submeteu a dúvida ou para 

quem se aplica. Exemplo: médico, enfermeiro, dentista, agente comunitário, gestor, outro. 

Campo 6 – Descritores 

Descritores ou termos utilizados para indexação e recuperação das perguntas e respostas 

pelos sistemas de busca de informação. Para as perguntas e respostas utiliza-se os Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS) e os Descritores CIAP2 da Classificação Internacional de 

Atenção Primária. Exemplo: Descritores DeCS: Varicela; Descritores CIAP2: A72 Varicela 

Campo 7 – Responsabilidade/Autor 

Nome do Teleconsultor, do Telerregulador e do Núcleo Telessaúde responsável pela SOF e 

elaboração da resposta. 

  



 

 

ANEXO III - RECOMENDAÇÕES DE SUBTÍTULOS PARA AS SEGUNDAS 

OPINIÕES FORMATIVAS (SOF). 

Trata de sugestões para a sistematização das SOF com foco clínico, visando facilitar a 

busca do profissional de saúde. Fica a cargo do teleconsultor usar as sugestões abaixo ou 

criar subtítulos próprios, em especial para SOF com foco em processo de trabalho e gestão. 

§ Informações gerais 

o Epidemiologia 

o Etiologia 

- Causas 

- Fatores de vulnerabilidade 

o Processo de adoecimento 

o Fisiopatologia 

§ Prevenção 

o Prevenção 

o Rastreamento 

o Medicação para prevenção 

o Intervenção nutricional para prevenção 

§ Diagnóstico 

o História pregressa 

o Exame físico 

o Exame  laboratorial 

- Primeiro exames a serem solicitados 

- Exames a serem considerados 

o Diagnóstico diferencial 

o Critérios de diagnóstico 

§ Tratamento 

o Diretrizes 

o Dieta recomendada 

o Recomendações de tratamento  

o Cuidados domiciliares 

o Tratamento medicamentoso 

§ Acompanhamento 

o Recomendações 

- Instruções ao paciente 

- Orientações ao paciente 

- Educação permanente 

o Continuidade do cuidado 

o Coordenação do cuidado 

o Complicações 

o Condições associadas 

o Prognóstico 

 


