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Cobertura Nacional - base de prestadores
Data Collection
What data will you collect or create?
Criar uma lista com os principais hospitais e clínicas nas principais cidades do país
How will the data be collected or created?
Extrairemos a Base de dados do CNES 202008 do DATASUS e a partir desses dados segmentaremos as principais cidades e quais os principais hospitais nessas regiões
segundo acreditações.
-Reuniremos a base de dados em 1 único arquivo, uma aba com as informações de identificação da Rede, uma aba com as informações das regiões, abas com as avaliações
dados diferentes critérios, e reuniremos em uma outra aba a junção desses dados para conseguir o que queremos: Classificação por critério, Hospital/Clínica, dados de
localização e contato da unidade

Documentation and Metadata
What documentation and metadata will accompany the data?
-Todos os arquivos com a tradução dos códigos para os reais nomes serão adicionados
-Critérios de classificação da base de dados será o nome do arquivo

Ethics and Legal Compliance
How will you manage any ethical issues?
-Todos os dados utilizados para este projeto já são públicos, e sempre que utilizado o projeto fará as devidas referências às fontes de dados utilizadas
-Não existem dados sensíveis neste projeto e nem existe a chance de passar a existir
How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?
Todos os dados pertencem ao Banco de dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS, mantido pelo Ministério da Saúde.
-As informações resultantes do projeto serão da autora do projeto, tendo ela o direito de cópia e propriedade intelectual sobre os resultados do projeto.

Storage and Backup
How will the data be stored and backed up during the research?
-A base de dados primária tem 1.65GB, sendo então estimada um total de 2 GB como espaço de armazenamento necessário.
-Os dados ficarão alocados em um servidor local (notebook luisa) e um backup será mantido no google drive, que deverá ser mantido atualizado sempre que os dados do
servidor local forem alterados.
-Em caso de dano aos dados do servidor local, os dados do google drive podem ser utilizados como backup sem prejuízos.
How will you manage access and security?
-Apenas a autora do projeto tem acesso aos dados no servidor local
-A autora do projeto irá gerenciar os acessos e permissões aos dados do google drive
-O google drive tem um sistema de versionamento automático, tornando fácil identificar quem alterou os arquivos e restaurar a versão anterior em caso de erros.

Selection and Preservation
Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?
-Analisaremos os dados para entender quais deles respondem as perguntas que queremos
-Caso os dados não estejam ligados a nenhum dos temas de interesse, eles deverão ser removidos
-A base resultante do projeto deverá ser constantemente atualizada com novas Unidades que surgiram e removendo Unidades que fecharam para se manter útil.
What is the long-term preservation plan for the dataset?
-A base de dados será mantida no google drive e este será o principal repositório.
-Como o tamanho é pequeno, não temos previsão de custo.

Data Sharing
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How will you share the data?
-Esta base de dados será apresentada para o Plano de saúde Alice por meio de apresentações internas e a responsável pelo projeto fará um compartilhamento de uma cópia no
google drive para interessados;
Are any restrictions on data sharing required?
-Não existe restrições para o compartilhamento a princípio

Responsibilities and Resources
Who will be responsible for data management?
A autora do projeto é a responsável pelo gerenciamento dos dados deste projeto.
What resources will you require to deliver your plan?
-Excel
-Google drive
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