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A Rede de Informação e Conhecimento é resultado do 

Projeto Gestão de Informação Técnico-Científica realizado 

em 2006 pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 

(SES-SP) em parceria com a BIREME/OPAS/OMS, com o 

objetivo de contribuir para o fortalecimento da gestão de 

informação e conhecimento técnico-científico em saúde no 

Estado de São Paulo, utilizando o modelo da Biblioteca 

Virtual em Saúde - BVS. 

http://www.saude.sp.gov.br/homepage.mmp?home=402881b40e9f7c76010ea499333c0037
http://regional.bvsalud.org/php/index.php


 

Na ocasião, o Projeto Gestão de Informação Técnico-

Científica promoveu também a revitalização física e 

estrutural do prédio da Biblioteca do Instituto 

Adolfo Lutz integrando, no mesmo espaço físico, os 

acervos do Centro de Documentação/CCD/SES-SP e 

do Núcleo de Documentação Técnico-Científica/CVS, 

visando acompanhar tendências de modernização e 

cooperação, fortalecendo e otimizando essas três áreas 

do conhecimento em saúde, com seus respectivos 

acervos e fontes de informação estruturados.  



A BVS RIC reúne, organiza e disponibiliza a produção científica 

e o acervo de Institutos de Pesquisa e Centros de Referência 

da SES-SP, com cerca de 60.000 registros indexados, muitos 

com acesso ao texto completo. Disponibiliza também várias 

outras fontes relevantes de informação em saúde, como LILACS, 

MEDLINE, COCHRANE, entre outras. 

Proporciona acesso rápido e atualizado a um conjunto de 

informações de âmbito científico, atualizados constantemente.  

Disponibiliza regularmente notícias de interesse da área de 

ciência, tecnologia e inovação em saúde para os pesquisadores da 

SES-SP, entre outros produtos. 
 



 Em 2007, com a publicação da Resolução SS - 1, de 

4/01/2007, subordina tecnicamente as bibliotecas 

das unidades da Secretaria da Saúde ao Centro 

de Documentação. 

Em 2008, a publicação da Resolução SS-26, de 

26/02/2008, institui em seu artigo 5º, que a Rede de 

Informação e Conhecimento dará apoio às atividades do 

Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e 

Inovação em Saúde. 
 

http://tc-legis2.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=2819&word=
http://tc-legis2.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=2819&word=
http://tc-legis2.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=2819&word=
http://tc-legis2.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=2819&word=
http://tc-legis2.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=2819&word=
http://tc-legis2.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=3332&word=
http://tc-legis2.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=3332&word=
http://tc-legis2.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=3332&word=
http://tc-legis2.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=3332&word=


Em 2009, o sucesso dos resultados obtidos com o Portal Rede de 

Informação e Conhecimento, e a necessidade da promoção e melhoria dos 

serviços, resultou no projeto para Ampliação dos serviços de 

informação da Rede de Informação e Conhecimento da SES-SP, com 

duas linhas de ação:  

 

1 - Fortalecimento da comunicação científica dos Institutos de 

Pesquisa da SES-SP, com a implantação do 

Portal de Revistas Saúde SP 

2 - Melhoria na operação das fontes de informação do Portal 
 

http://periodicos.ses.sp.bvs.br/


Em outubro de 2010, após avaliação pelas equipes da 

BIREME/OPAS/OMS, a Rede de Informação e 

Conhecimento recebe a certificação de BVS (Biblioteca 

Virtual de Saúde), por respeitar os critérios estabelecidos 

pelo Modelo da Biblioteca Virtual em Saúde para gestão e 

publicação de informação em saúde. 

A certificação de uma BVS pressupõe um compromisso das 

instituições cooperantes de garantir a qualidade de seu 

conteúdo e a continuidade e atualização permanente de 

suas fontes de informação. 
 



Em conformidade à sua ampla missão de reunir, organizar e disseminar a 

produção científica e técnica produzida no âmbito da SES/SP, divulgar 

notícias, eventos e várias outras fontes de informação em saúde, a BVS 

Rede de Informação e Conhecimento passa o oferecer também uma área 

específica sobre Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde.  

Esta nova área consiste em disponibilizar um recorte específico e 

detalhado com  os principais destaques e documentos sobre o tema, 

incluindo as ações que vêm sendo desenvolvidas atualmente na SES-SP. 

Oferece ainda material de apoio selecionado, legislação específica entre 

outras informações, para subsidiar gestores, usuários e os membros do 

Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde – CCT&I-

Saúde.  



Em destaque, a nova área de C,T&I-

Saúde que integra a BVS RIC desde 

2011: 



Em dezembro de 2012, dando continuidade ao Projeto Gestão de 

Informação Técnico-Científica entre a Secretaria de Estado da Saúde 

de São Paulo e a BIREME/OPAS/OMS, foi aprovada sua 3ª fase.  

Esta fase do projeto propõe melhorias nos serviços oferecidos pela 

BVS Rede de Informação e Conhecimento. 

 

 

A seguir, as principais linhas de ação: 
 
 

 



• Implementação de uma interface integrada de recuperação (iAHx), a qual unifica a 

visualização dos resultados de busca de diferentes bases de dados numa mesma interface, por 

ordem de relevância e cronológica, com possibilidade de aplicação de filtros de pesquisa e com 

exportação e compartilhamento de resultados; 

 

• Relatório com indicadores bibliométricos da produção científica da SES/SP publicada na 

LILACS e Medline, analisando aspectos tais como autoria, temas mais freqüentes, tipo de 

publicação, revistas, ano e outros; 

 

• Estratégias de busca especializadas que recuperem a informação científica e técnica 

relacionada aos temas pré-determinados: Difusão do Conhecimento, Inovação Tecnológica em 

Saúde, Avaliação de Tecnologias em Saúde, Pesquisa Clínica e Capacitação em Gestão de 

C,T&I em Saúde; 

 

• Promoção e Divulgação da BVS RIC. 



A BVS Rede de Informação e Conhecimento já consolidada no âmbito da 

SES/SP, atua em um processo contínuo no desenvolvimento de ações 

voltadas ao fortalecimento da gestão da informação científica e 

técnica em saúde.  

A partir de 2013, o pensamento norteador dessas ações está focado em ampliar 

as fontes de informação em ciências da saúde voltadas às específicas 

necessidades de nossos Institutos  de Pesquisa e Unidades de Saúde; ampliar o 

alcance e a divulgação das potencialidades da BVS-RIC; incrementar a 

capacitação dos nossos profissionais de saúde para busca e seleção das 

informações de interesse; atualizar, disponibilizar e facilitar, constantemente, o 

acesso a novos conceitos e tecnologias disponíveis para o desenvolvimento e 

melhoria de qualidade técnica e científica  dos serviços.  

 
 



Em 14/10/2014 ocorre o lançamento da nova interface de acesso da BVS RIC, 

produto da 3ª fase do Projeto Gestão de Informação Técnico-Científica, com a 

presença do Sr. Secretário da Saúde Dr. Davi Uip, Dr. Sergio S. Muller, coordenador 

da CCTIES, representantes da Bireme, dirigentes e pesquisadores da SES/SP 



Versão 

inicial 

2006 

Versão fase 2 

2009 

Versão 

atual 

2014 

BVS RIC: versões do 

site e novos serviços  



O principal destaque e maior diferencial dessa nova versão 

da BVS RIC, é permitir o acesso direto às fontes de 

informação específicas da Secretaria de Estado da Saúde 

de São Paulo 



Pesquisa integrada: apresenta o resultado da busca em 

uma mesma interface e por eixos temáticos integrando 

todas as bases de dados 





Promoção e Divulgação da 
BVS RIC 



 

Boletim ITEC-Saúde da 

CCTIES/SES-SP, visando   

fortalecer a área de C,T&I-Saúde 

com a elaboração de uma publicação 

em formato eletrônico, com o 

objetivo de acompanhar e 

disseminar as notícias, publicações, 

ações desenvolvidas por meio do 

CCT&I-Saúde da SES-SP. Este 

Boletim terá um fascículo impresso a 

cada 4 meses 



 

A BVS RIC continuará trabalhando para 

oferecer e disponibilizar novas 

funcionalidades, com maior acessibilidade e 

variedade no acesso à informação em saúde.   

A contribuição sistemática de toda a Rede 

de Bibliotecas da SES/SP é de extrema 

importância para promover, de forma 

equivalente, seu desenvolvimento constante. 



Coordenação da BVS Rede de 
Informação e Conhecimento: 

Dra. Sueli Gonsalez Saes 

Secretária Executiva do CCT&I-Saúde 

Coordenadora do programa de Implantação dos 
Núcleos de Inovação Tecnológica 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 

sgsaes@saude.sp.gov.br  

Lilian Nunes Schiavon 

Centro de Documentação 

Coordenação Técnica das Bibliotecas  

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 

bvs-ric@saude.sp.gov.br  

ctd@saude.sp.gov.br  

Contatos: 

Site:   http://ses.sp.bvs.br  

bvs-ric@saude.sp.gov.br  

@ric_sessp     

http://www.facebook.com/bvsric  

Logotipo da BVS RIC 

mailto:sgsaes@saude.sp.gov.br
mailto:Bvs-ric@saude.sp.gov.br
mailto:Bvs-ric@saude.sp.gov.br
mailto:Bvs-ric@saude.sp.gov.br
mailto:ctd@saude.sp.gov.br
http://ses.sp.bvs.br/
mailto:bvs-ric@saude.sp.gov.br
mailto:bvs-ric@saude.sp.gov.br
mailto:bvs-ric@saude.sp.gov.br
mailto:bvs-ric@saude.sp.gov.br
http://www.facebook.com/bvsric
http://ses.sp.homolog.bvs.br/local/Image/RIC_logo_final1.jpg

