SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

BVS REDE DE INFORMAÇÃO E
CONHECIMENTO DISPONIBILIZA PORTAL DE
VÍDEOS EM SAÚDE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Encontra-se disponível na BVS Rede de Informação e Conhecimento – BVS RIC,
o Portal Multimídia, atualmente com 362 vídeos indexados, que abrangem a temática
da saúde em vários aspectos e podem ser assistidos online. Disponibiliza também,
gravações de eventos promovidos por várias instâncias da Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo.
A implantação deste Portal tem como objetivo a preservação, divulgação e
acesso online desse acervo, que passou por um processo de seleção, avaliação,
transcodificação para formato digital compatível (MP4) e indexação das mídias até
então consideradas obsoletas, como DVDs e fitas VHS. Atualmente é composto apenas
pelo acervo do Centro de Documentação, mas unidades cooperantes da BVS RIC –
SES/SP, já trabalham para disponibilizar seus respectivos acervos multimídia.
O Portal foi organizado utilizando o FI-ADMIN, metodologia disponibilizada pela
BIREME/OPAS/OMS. De um total de 143 DVDs existentes no acervo do Centro de
Documentação, 5 foram descartados por serem duplicatas; 18 por se tratarem de
vídeos comerciais ou de propaganda, e 11 por deterioração da mídia, e, 114 títulos
foram transcodificados e disponibilizados no Portal Multimídia. Com referência às fitas
de VHS, todo o material passou por rigorosa avaliação, seleção, transcodificação,
indexação e remanejamento das fitas incompatíveis com a temática ou com o devido

tratamento para compor o portal, permanecendo no acervo online, o que realmente é
pertinente à temática institucional.
Paralelamente ao Portal Multimídia, com assuntos gerais e direcionados à
saúde, foi implantado o Portal de Vídeos em C,T&I, específico, que indexa mídias em
ciência, tecnologia e inovação em saúde, atualmente com 33 registros.
A proposta é viabilizar, em uma próxima etapa, por meio do Portal Multimídia,
uma base de dados de apresentações em ppt, utilizada em reuniões e eventos no
âmbito da SES/SP, facilitando o acesso a este conteúdo também muito relevante.
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