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Novo Portal RIC 

• Interface e Conteúdo 

• Fontes de informação SES-SP 

• Funcionalidades da interface da pesquisa 

integrada 

• Dicas e exemplos de pesquisa 
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Legislação em Saúde do Estado de São Paulo - 

Atos normativos, com relevância e prioridade às 

Resoluções do Secretário. Dados a partir de 1970.  

Cerca de 5.000 registros. 

 

 

 

Acervos gerais que integram as bibliotecas dos 

Institutos de Pesquisa e Centros de 

Documentação das unidades cooperantes da BVS 

Rede de Informação e Conhecimento da SES/SP. 

Estão disponíveis atualmente, cerca de 30.000 

registros 

 

 

 

Publicações técnico-científicas produzidas no 

âmbito da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo. Disponibiliza atualmente cerca de 13.000 

registros 

Fontes de informação da SES-SP 
 



Boletim online Inovação, Tecnologia e Saúde em Pauta – 

ITEC-Saúde. Tem como objetivo atuar como um canal 

dinâmico de divulgação das ações de C,T&I em Saúde, 

tanto produzidas no âmbito da instituição. 

 

 

 

 

Portfólio de Tecnologias Inovadoras em Saúde da 

SES/SP. Tem como objetivo reunir, organizar e dar 

visibilidade às ações de inovação de cada Instituto de 

Pesquisa.  

 

 

Portal de Revistas Saúde SP, coleção eletrônica dos 

periódicos da SES/SP, que utiliza a metodologia SciELO. 

Atualmente estão disponíveis 159 fascículos e 1.600 

artigos. 

Fontes de informação da SES-SP 
 



Apresenta o 

resultado da 

busca em 

uma mesma 

interface e 

por eixos 

temáticos 

integrando 

todas as 

bases 
próprias 

Interface de pesquisa integrada 
 



Interface de pesquisa integrada – resultado  
 



Interface de pesquisa integrada 
 

Apresenta o 

resultado da 

busca em uma 

mesma 

interface 

incluindo as 

principais 

bases de 

dados 

nacionais, 

internacionais 

e as bases 
próprias 



Recortes temáticos das principais bases de dados nacionais e internacionais 
em saúde,  desenvolvidos  para atender demandas de informação no âmbito 
da SES/SP 

Eixos temáticos 
 



Eixos temáticos 
 

Recorte do 

eixo temático 

incluindo as 

principais 

bases de 

dados 

nacionais, 

internacionais 

e as bases 
próprias 



Eixos temáticos 
 

Resultado 

do recorte 

do eixo 

temático 

por bases 
próprias 





 
1. Levantar os sinônimos e termos relacionados ao tema da 

pesquisa 

 

2. Aplicar aspas para termos compostos  " "  e $ nos termos 

simples que podem ser truncados 

 

3. Caso necessário, separar cada conjunto semelhante com 

parênteses   (   ) 

 

4. Aplicar o operador que indica o tipo de relação entre as 

palavras e termos dentro de cada conjunto e entre os 

conjuntos: OR,  AND ou AND NOT 

 

5. Digitar a pesquisa na caixa de busca do Portal RIC 

 

Passo a passo 
 



(chikungun$ OR chicungun$ OR 

"dengue fever" OR dengue) AND  

(brasil$ OR brazil$)  

Estratégia de pesquisa 
 







Obrigada! 

 

 

Acesse 
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