SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE DE SÃO PAULO PARTICIPAM DO CONGRESSO
REGIONAL DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIAS DA
SAÚDE – CRICS 10

Realizado em São Paulo, Centro de Convenções Rebouças, no período de 04
a 06 de dezembro de 2018, o Congresso Regional de Informação em Ciências da
Saúde – CRICS 10 caracteriza-se como um fórum aberto de discussão na área de
informação em ciências da saúde. Nesta décima edição abordou o tema “Rumo ao
alcance da Agenda 2030: contribuições da evidência e do conhecimento”. O
evento contou com conferências, reuniões, mesas redondas e sessão de pôster.
Organizado em sete eixos temáticos, atuou visando contribuir para os
objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas e, em
especial, para a Agenda de Desenvolvimento Sustentável das Américas (ASSA2030).

Contou com a representação de diversos países da América Latina e Caribe,
integrantes da rede de Bibliotecas Virtuais em Saúde – BVS.
Representantes dos centros cooperantes da BVS Rede de Informação e
Conhecimento – BVS RIC participaram do evento, da apresentação de pôster, de
reuniões específicas e atuaram no estande da SES/SP, que promoveu a distribuição
de publicações técnico-científicas, sorteio de publicações e exposição de banners
temáticos e institucionais.

Dr. Sergio Muller, coordenador da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos de Saúde – CCTIES esteve presente na cerimonia de abertura
do CRICS 10, que contou também com autoridades de renomadas instituições da
área e com a presença da Dra. Carissa Etienne, Diretora da Organização PanAmericana da Saúde.

O evento foi precedido da Sétima Reunião de Coordenação Regional da
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) – BVS 7 fórum presencial para o intercâmbio de
experiências e conhecimentos entre a Rede BVS de instituições produtoras,
intermediárias e usuárias de informação científica e técnica em saúde da América
Latina e Caribe e teve como tema central o "Fortalecimento das redes
colaborativas", promovendo discussões sobre os modelos de trabalho colaborativos
para o desenvolvimento da BVS, de seus produtos e serviços, além de alinhar
iniciativas para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda
2030.
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