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Nota Técnica Nº 63/2014 DEGES/SGTES/MS de 15/dezembro/2014 

Diretrizes para elaboração e encaminhamento de Segundas Opiniões Formativas (SOF)

Na qual o Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições, define diretrizes e orientações para elaboração e 
publicação de Segunda Opinião Formativa (SOF) pelos Núcleos Técnicos de Telessaúde (NT).

As SOF são originadas de Teleconsultorias que tratam de assuntos relevantes para o SUS e com possibilidade de 
responder a dúvidas e necessidades de outros trabalhadores da saúde, com vistas à ampliação da capacidade 
resolutiva em casos ou situações semelhantes.

As SOF são elaboradas pelos NT seguindo uma estrutura definida que organiza o conteúdo, passam por um processo 
de revisão por um profissional com experiência na atenção primária à saúde (APS), e por fim são indexadas e 
publicadas na BVS APS.

A Segunda Opinião Formativa é decorrente de uma Teleconsultoria , mas nem toda 
Teleconsultoria gera uma Segunda Opinião Formativa. 

Portaria Nº 2.546 de 27/outubro/2011  - Redefine e amplia o Programa Telessaúde Brasil, que passa a ser 

denominado Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes



Núcleo de Telessaúde

Seleção de teleconsultorias atendidas

Formatação, adequação do conteúdo ao formato, 
complementação da resposta, referenciamento, etc

Revisão, validação do conteúdo 

Referenciamento, indexação e publicação na BVS APS

Fluxo de Produção das SOF

Profissional APS

Núcleo de Telessaúde

BIREME



- A demanda era pertinente à APS?   Pertinente ( ) Relativamente ( ) Não pertinente ( )

- Vínculo entre resposta e pergunta: Forte ( ) Fraco ( ) Inexistente ( ) 
Caso Fraco ou Inexistente, aponte qual deveria ter sido o foco:

- Abrangência da Resposta: Abrangente ( ) Parcial ( ) Insuficiente ( )
Caso Parcial ou Insuficiente, aponte os limites:

- Clareza da Resposta: De fácil compreensão para não pesquisadores ( )
Adequada para pesquisadores ( ) De difícil leitura ( )

- Categorização da Evidência: Categorizada conforme padrões AMB (  )
Categorizada conforme outros padrões explícitos( ) Não categorizada( )

- Recomenda revisão e reenvio? Recomenda ( ) Não recomenda ( )

- Outras observações:

Critérios de avaliação e validação das perguntas e respostas



aps.bvs.org

Últimas SOF

Pesquisa livre
Todas  867 SOF
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Todas  867 SOF



Distribuição das SOF - 867

22%

18%

36%









Formato RSS está disponível na BVS APS

• Really Simple Syndication

• Criado em 1999 e a partir de 2000 o uso do RSS se difundiu entre as 
empresas de notícias

• É um formato para compartilhamento de conteúdos web (web syndication)

• É um “dialeto” do XML que permite agregar conteúdos mediante programas 
ou sites agregadores

http://pt.wikipedia.org/wiki/RSS
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_syndication

Inventado com a finalidade de compartilhar conteúdos na web



RSS na BVS APS - SOF





As SOF no Google



As SOF na BVS Regional



Próximos passos...

� Newsletter para ampliar a divulgação das SOF

� Submissão online de SOF

� Ícone para as Redes Sociais – na SOF

� Relatórios de avaliação e acessos - SOF 



O desafio para a Rede Telessaúde Brasil é dar visibilidade e 
permitir o compartilhamento do conhecimento produzido a partir 

das teleconsultorias nas Segundas Opiniões Formativas

Muito obrigada!
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