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PORTAL MULTIMÍDIA 

 

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

             
            A BVS Rede de Informação e Conhecimento – BVS RIC da Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo, em comemoração aos seus 10 anos de atuação, promove o lançamento de seu Portal Multimídia, 
disponível por meio do link http://ses.sp.bvs.br/multimedia.  
            
            Com suporte técnico e metodologia da BIREME/OPAS/OMS, gestão e administração da equipe do 
Centro de Documentação da SES/SP, o Portal Multimídia entra em 
operação disponibilizando 128 títulos referentes a 33 temas de 
Saúde Pública, compostos por DVD’s transcodificados para 
linguagem virtual, além das principais videoconferências 
promovidas pela Secretaria de Estado da Saúde.  
 
          Esta iniciativa está em construção e será aperfeiçoada nos 
próximos meses. 

  
          O curso de Comunicação e Redação Científica em Saúde 
recentemente promovido pela BVS RIC, também tem seu conteúdo 
disponível por meio do Portal. 
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            Este Portal visa fortalecer atividades de resgate, conservação e divulgação de mídias com conteúdos 
específicos em saúde, tanto produzidos no âmbito da pasta, como produzidos por outras instituições afins 
e com temas relevantes e de interesse da área. 
   
            O Portal permite buscas por assunto, por coleção de temas específicos e por tipo de mídia, além de 
disponibilizar os conteúdos na íntegra, permitindo que os vídeos sejam assistidos online, e até em tempo 
real, em alguns casos.  
                 
           O acesso ao Portal está disponível por meio da  BVS Rede de Informação e Conhecimento – BVS RIC. 
 
          Este é mais um canal de informação e divulgação disponibilizado pela BVS RIC, direcionado aos 
usuários e pesquisadores da SES/SP e para o público em geral.  
 
           

 
Pesquisadores e órgãos vinculados à pasta podem encaminhar os links de vídeos 

produzidos no âmbito da instituição, com foco em saúde, ciência, tecnologia, inovação e 
educação, para serem indexados, divulgados e assistidos por meio do Portal. 

 

O envio deve ser feito para os e-mails: 

cmjunior@saude.sp.gov.br 
bvs-ric@saude.sp.gov.br 

 

 

BVS RIC: proporcionando novos serviços e facilidades aos 

profissionais da SES/SP 
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