Guia de seleção de documentos para a base de dados ColecionaSUS

INTRODUÇÃO
A Coleção Nacional das Fontes de Informação do SUS – ColecionaSUS – é uma base de
dados que reúne a literatura técnico-científica nacional em saúde que não compõe a LILACS,
publicada nos vários tipos de suportes e que prioriza o acesso aberto. Esta base é um produto
da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (BVS MS), desenvolvida através da
metodologia BVS e dos aplicativos criados e mantidos pela BIREME (Centro Latino-Americano
e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde).
A base é alimentada pelos Centros Cooperantes do país, que incluem as bibliotecas das
instituições da Rede BiblioSUS. A Coordenação de Disseminação da Informação (CODINF)
atua como Coordenadora da ColecionaSUS em nível nacional.
Os Centros Cooperantes têm a responsabilidade de coletar, analisar e processar a
literatura gerada no país, em um âmbito de atuação pré-definido, seja este geográfico
(institucional, nacional, regional) ou temático. Como as funções de coleta e seleção de
documentos para a base de dados ColecionaSUS são descentralizadas, é necessário que os
Centros Cooperantes do Sistema possam contar com um Guia de Seleção de Documentos para
orientá-los. Critérios de seleção comuns são indispensáveis para garantir a integridade,
compatibilidade e qualidade dos registros da base de dados e para manter um equilíbrio entre a
rigidez e a tolerância extrema, evitando assim tanto a inclusão indesejável de documentos,
como a exclusão daqueles relevantes.
Os critérios de seleção deste Guia devem ser complementados, na prática, com o
emprego de componentes da metodologia LILACS, como o vocabulário controlado DeCS
(Descritores em Ciências da Saúde), o Tesauros MS, o Manual de Indexação LILACS, entre
outros.
Os princípios de seleção aqui expostos não resolvem, provavelmente, todas as dúvidas
que surgirem na hora de decidir. Se, depois de colocar em jogo todos os elementos decisórios,
incluída a consulta a especialistas, a dúvida ainda persistir, o indexador deverá optar pela
inclusão do documento.
Como todo componente da Metodologia LILACS, este Guia deverá ser melhorado
através de comentários e sugestões de todos os que participam do esforço cooperativo de
alimentação da base de dados ColecionaSUS, para que se alcance um alto grau de otimização.

CONCEITOS BÁSICOS

Documento:
Considera-se como documento qualquer suporte, impresso ou não, passível de ser descrito
bibliograficamente. Dentro do contexto da Metodologia LILACS, um documento pode ser: uma
coleção de monografias, uma monografia, o capítulo de uma monografia, uma tese, uma
dissertação, o capítulo de uma tese, o capítulo de uma dissertação, um artigo de periódico, um
relatório, um trabalho apresentado em evento científico, um filme, uma gravação em vídeo e um
registro sonoro não musical.

Documento convencional:
Obra/Item informacional, publicado e distribuído pelos canais formais de publicação (editoras
comerciais, universitárias ou governamentais).

Documento não-convencional:
Obra/Item informacional que aparece fora dos canais convencionais de publicação. Não se
publica formalmente, isto é, não tem uma editora responsável, normalmente é publicado para
um número reduzido de pessoas, não está padronizado e por suas características de
apresentação, não pode ser considerado como documento convencional.

COBERTURA DA BASE DE DADOS

A base de dados ColecionaSUS inclui documentos convencionais e não-convencionais
publicados na área de saúde.
O fator primordial que determina a inclusão ou exclusão de um documento na base de dados é
o conteúdo do mesmo, independente da forma física em que se apresente.

Cobertura temática
A ColecionaSUS abrange a área de saúde de forma ampla, cobrindo todas as áreas que
tenham relação com a saúde e que atendam aos usuários do SUS.
Em termos gerais, a cobertura temática da ColecionaSUS está expressa em linguagem
documentária no DeCS – Descritores em Ciências da Saúde – e no Tesauros MS - vocabulários
controlados –, que auxiliam o documentalista na análise do conteúdo dos documentos a serem
ingressados, assim como na posterior recuperação dos mesmos.

Cobertura Cronológica
Serão incluídos documentos da área de saúde e que não estejam indexados na LILACS, sem
limite de data.

Cobertura Geográfica
A ColecionaSUS inclui documentos de autores brasileiros, cujo conteúdo seja de interesse e
validade nacional e/ou internacional publicados no Brasil.
A informação contida nos documentos da ColecionaSUS devem ser aplicáveis a outras áreas
geográficas e a situações diferentes.

Cobertura Idiomática
Somente serão considerados para inclusão os documentos em espanhol, português e inglês.
Em caso de documentos com versões em várias línguas e fisicamente separados, que são
muito frequentes em documentos da Organização Pan-Americana da Saúde, pode-se processar
todas as versões. Cada versão do documento constituirá um registro na base de dados
ColecionaSUS, desde que não se trate de um título paralelo.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO POR TIPO DE LITERATURA

A regra principal de seleção será: um documento será considerado apto à inclusão na
ColecionaSUS sempre que seu conteúdo se refira à saúde, não conste na LILACS e possa ser
descrito utilizando-se um ou mais dos descritores do DeCS e do Tesauros MS. Devemos
respeitar os direitos autorais da publicação.
Satisfeita esta condição essencial, deve-se observar os limites da cobertura geográfica,
cronológica e idiomática da ColecionaSUS, onde cada documento tem sua especificidade
conforme abaixo:

Publicações periódicas
Todas as publicações periódicas de saúde que não forem inseridas na LILACS podem ser
inseridas na ColecionaSUS.

Monografias
Deverão ser consideradas para ingresso na ColecionaSUS as monografias publicadas no país
que estiverem de acordo com os critérios de seleção anteriormente expostos. Diferentes
edições serão consideradas como registros independentes. Reimpressões de uma mesma
edição não deverão ser consideradas como novos registros. A informação sobre a reimpressão
pode ser agregada como “um novo exemplar” no registro.

Trabalhos apresentados em eventos científicos (seminários, conferências, reuniões,
congressos, entre outros.)
Deverão ser incluídos os textos completos de trabalhos apresentados em eventos científicos,
sejam estes publicados à parte ou reunidos nos Anais dos respectivos eventos.
Se nos Anais são publicados somente os resumos dos trabalhos, não devem ser feitas
analíticas para os mesmos. Nesse caso, os Anais devem ser registrados no todo (nível
monográfico) e indexados pelos temas gerais do evento.

Manuais, guias, entre outros.
Esse tipo de publicação, originada geralmente de Ministérios ou Secretarias de Saúde, propõese a guiar o médico ou profissional de saúde sobre procedimentos frente a situações
específicas ou prévias ao encaminhamento do paciente a níveis superiores do sistema de
atendimento em saúde.
Devem ser incluídos e analisados, preferencialmente, em nível monográfico.

Tese, dissertação
Serão incluídas na ColecionaSUS somente teses de doutorado, dissertações de mestrado e
livre docência e outros níveis superiores de pós-graduação.
A exceção será feita para as áreas de Enfermagem e Saúde Pública (Epidemiologia, Serviços
de Saúde, Atenção e Promoção da Saúde, Medicina Social, Saúde Bucal, Saúde da Mulher e
da Criança, Veterinária de Saúde Pública, Nutrição, entre outros.), nas quais serão incluídas
também as dissertações de mestrado ou monografias de cursos de especialização e de pósgraduação “lato sensu”, devidamente reconhecidos no país.

Relatórios técnico-científicos
Devem ser incluídos relatórios técnico-científicos que tenham conteúdo significativo e que
descrevam pesquisas ou atividades técnicas realizadas por Sociedades, Associações,
Instituições, Programas, Consultorias, dentre outros.
Deve-se avaliar a profundidade com que as atividades são descritas (pesquisas realizadas,
resultados obtidos, diagnósticos de situações, entre outras coisas.). Relatórios gerais e sucintos
não devem ser incluídos.

Estatísticas
Deve-se incluir material monográfico contendo informação estatística procedente de organismos
governamentais sobre mortalidade, morbidade, serviços e pessoal de saúde, entre outros, que
descrevam a situação sanitária do município, estado ou região.

Excluir informações estatísticas que não estejam expressamente respaldadas por uma fonte
governamental autorizada ou agência internacional.

Material educativo
Deverão ser incluídos materiais educativos de conteúdo significativo, produzidos por instituições
de ensino, sociedades científicas, organismos governamentais e não governamentais
reconhecidos na área.
Não deverão ser incluídos cartazes, folhetos e outros materiais de vida efêmera.

Filmes, gravações em vídeo, registros sonoros não musicais
Deverão ser incluídos documentos com conteúdo técnico-científico significativo, produzidos por
instituições

de

ensino,

sociedades

científicas,

organismos

governamentais

e

não

governamentais reconhecidos na área, de interesse nacional.
Não devem ser incluídos materiais de vida efêmera, de divulgação. Nesses casos, se
considerado pertinente, eles podem ser citados como material acompanhante.
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