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Antecedentes (1/2)
Portal da Rede de Informação e Conhecimento da 
SES-SP 

– 13 bases de dados
– +6.600 documentos
– +1.100 sites relevantes
– +100 cursos
– +620 eventos
– +2.100 atos normativos
– acesso e recuperação integrada à fontes de informação da 

BVS
– SciELO
– Cochrane
– Informes, Boletins, SGP, etc



Antecedentes (2/2)
Resolução SS-26, de 26 de fevereiro de 2008,
cujo artigo 5º define que a Rede de Informação
e Conhecimento dará apoio às atividades do
Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e
Inovação em Saúde 



Ampliação dos 
serviços de informação –
linhas de ação

Fortalecimento da 
comunicação 
científica dos 
Institutos de Pesquisa 
da SES-SP e
Melhoria na operação 
das fontes de 
informação do Portal 
da Rede de 
Informação e 
Conhecimento da 
SES-SP.



Fortalecimento da comunicação científica 
dos Institutos de Pesquisa da SES-SP

Propostas de projetos relacionados à
elegibilidade para indexação em base de 
dados internacionais
– 4 periódicos dos Institutos de Pesquisa
– Análise do estado atual
– Planejamento de ações orientadas à elegibilidade 

em indexação em bases de dados internacionais



Fortalecimento da comunicação científica 
dos Institutos de Pesquisa da SES-SP

Portal de artigos científicos dos
periódicos dos Institutos de
Pesquisa, utilizando
metodologia SciELO

Estabelecimento da unidade de
operação do Portal de artigos
científicos dos periódicos dos
Institutos de Pesquisa

Adotar uma única metodologia de publicação de periódicos 
científicos entre os Institutos de Pesquisa
Adotar um padrão de navegabilidade e usabilidade
Oferecer interface de busca com recuperação integrada e 
individualizada
Oferecer novos serviços de informação
Ampliar a visibilidade dos conteúdos e a interoperabilidade 
com outros sistemas





Fortalecimento da comunicação científica 
dos Institutos de Pesquisa da SES-SP

Operação de ferramentas de comunicação 
colaborativas
– Espaço de colaboração
– Apoio às atividades de comunicação e discussão 

on-line entre os membros do Conselho Estadual 
de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde

– Fórum on-line e blog



Melhoria na operação das fontes de informação do 
Portal da Rede de Informação e Conhecimento da 
SES-SP.

Fluxo de trabalho para operação das fontes 
de informação do Portal
– Revisar o fluxo de trabalho atual
– Promover melhorias no trabalho em rede
– Resolver problema de acesso aos textos 

completos
– Atualização do sistema de entrada de dados



Melhoria na operação das fontes de informação do 
Portal da Rede de Informação e Conhecimento da 
SES-SP.

Publicação e operação dos acervos dos 
Institutos de Pesquisa no Portal
– identificação das bases de dados legadas dos 

acervos dos Institutos de Pesquisa da SES-SP 
– normalização dos dados 
– exportação dos dados para metodologia LILACS 
– desenvolvimento e estabelecimento do fluxo de 

trabalho e informação para entrada de dados, 
edição, certificação e publicação dos acervos 

– integração dos acervos no Portal



Melhoria na operação das fontes de informação do 
Portal da Rede de Informação e Conhecimento da 
SES-SP.

Cursos Virtuais de acesso à BVS e ao Portal 
de Evidências
– 2 cursos (máx. 150 pessoas/curso)
– Foco:

como acessar às fontes de informação da BVS 
como acessar as fontes de informação do Portal de 
Evidências
processo de recuperação e uso da informação de 
medicina baseada em evidências.
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