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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 

 

Objetivo: 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


 

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 

 

Objetivo: 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 



Entre outras iniciativas, a BVS Rede de Informação e Conhecimento  

 
• Reúne, organiza e disponibiliza a produção técnico-científica e o acervo de Institutos 

de Pesquisa e Centros de Referência da SES-SP, com cerca de 50.000 registros 

indexados, muitos com acesso ao texto completo.  

 

• Disponibiliza também várias outras fontes relevantes de informação em saúde, como 

LILACS, MEDLINE, SciELO, 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. 
 

http://ses.sp.bvs.br/
http://lilacs.bvsalud.org/
http://www.scielo.org/php/index.php


 Em 2007, 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=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, 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 atualização permanente de suas fontes de 

informação. 
 

http://cert.bvsalud.org/certification.php?bvs_url=ses.sp.bvs.br&lang=pt


Em conformidade à sua ampla missão, a BVS Rede de Informação e 

Conhecimento passa o oferecer também uma área específica em Ciência, 

Tecnologia e Inovação em Saúde, um recorte específico e detalhado 

com os principais destaques e documentos sobre o tema, incluindo as 

ações em desenvolvimento 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, em 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 3ªfase, que 

propõe melhorias nos serviços oferecidos pela BVS Rede de 

Informação e Conhecimento. 

 

 

A seguir, as principais linhas de ação: 
 
 
 



• Implementação de 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 (infometria) da produção científica da SES/SP 

publicada na LILACS e Medline, analisando aspectos como autoria, temas mais frequentes, 

tipo de publicação, revistas, ano e outros; 

 

• Estratégias de busca específicas (Eixos Temáticos) que recuperam a informação científica e 

técnica relacionada aos temas: Difusão do Conhecimento, Inovação Tecnológica em Saúde, 

Avaliação de Tecnologias em Saúde 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 constante processo no desenvolvimento de ações voltadas ao 

fortalecimento da gestão da informação científica e técnica em saúde.  
A partir de 2013, reforça o pensamento norteador dessas ações focando em: 

 

•  ampliar as fontes de informação em ciências da saúde voltadas às específicas 

necessidades dos Institutos de Pesquisa e Unidades de Saúde;  

• ampliar o alcance e a divulgação das potencialidades da BVS RIC;  

• incrementar a capacitação dos profissionais de saúde da instituição para busca e 

seleção das informações de interesse;  

• atualizar, disponibilizar e facilitar o acesso a novos conceitos e tecnologias disponíveis 

para o desenvolvimento e melhoria da 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 Muller, coordenador da 

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



BVS Rede de Informação e 

Conhecimento 

 

 versões do site (2006 a 2014)  

e novos serviços... 



Versão 
inicial 
2006 

Versão fase 2 
2009 

Versão 
2014  



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 



Novos recursos de pesquisa integrada que 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 com banner e 

folderes 



 
Boletim ITEC-Saúde (publicação em 

formato eletrônico) visando   

fortalecer a área de C,T&I-Saúde, 

acompanhar e disseminar as 

notícias, publicações e ações 

desenvolvidas por meio do Conselho 

de Ciência, Tecnologia e Inovação 

em Saúde CCT&I-Saúde e demais 

instituições da SES-SP (em 

construção) 



BVS Rede de Informação e Conhecimento 
completa 10 anos e promove ações em 

comemoração, durante todo o ano  

Em 2016... 

Principais ações de 
comemoração: 



Realização do Curso Teórico e Prático de Comunicação e Redação 

Científica em Ciências da Saúde, ministrado pela Dra. Lilian Caló, 

da Bireme/OPAS/OMS, aos profissionais e pesquisadores da 

SES/SP 
 

Disponível no Portal Multimídia da BVS RIC 

http://ses.sp.bvs.br/multimedia/?filter=media_collection_filter:%22Curso%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20e%20Reda%C3%A7%C3%A3o%20Cient%C3%ADfica%20em%20Sa%C3%BAde%22


Apresentação da BVS RIC no I Workshop 

de Inovação do Instituto Adolfo Lutz, 

realizado em 22/03/2016 

Implantação do Portal Multimídia 
Saúde 

 
Interface de acesso aos vídeos 

produzidos no âmbito das unidades da 

SES/SP e de instituições afins, 

permitindo assistir o vídeo na íntegra 

online 

http://ses.sp.homolog.bvs.br/wp-content/uploads/2018/09/BVS-RIC_10-anos_Workshop-IAL_mar.2016.pdf
http://ses.sp.bvs.br/multimedia/?filter=media_collection_filter:%22Curso%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20e%20Reda%C3%A7%C3%A3o%20Cient%C3%ADfica%20em%20Sa%C3%BAde%22
http://ses.sp.bvs.br/multimedia/?filter=media_collection_filter:%22Curso%20de%20Comunica%C3%A7%C3%A3o%20e%20Reda%C3%A7%C3%A3o%20Cient%C3%ADfica%20em%20Sa%C3%BAde%22


Lançamento da “Edição 

Eletrônica Comemorativa da 

BVS RIC” 

Publicação online que relata toda 

a trajetória da BVS RIC desde 

sua implantação até 2016, quando 

completa 10 anos 

https://issuu.com/claudiomonteiro4/docs/revista_eletr__nica_10_anos
https://issuu.com/claudiomonteiro4/docs/revista_eletr__nica_10_anos
https://issuu.com/claudiomonteiro4/docs/revista_eletr__nica_10_anos
https://issuu.com/claudiomonteiro4/docs/revista_eletr__nica_10_anos


Resolução SS-96, de 17 de 
novembro de 2016 

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

remessa, pelos órgãos da Secretaria 
de Estado da Saúde, às suas 

respectivas Bibliotecas/Centros de 
Documentação, da produção técnico-

científica institucional e dá 
providências correlatas 

Elaboração, aprovação e publicação da 

Indexada na Base de Dados Legses, com 
os respectivos relacionamentos 

ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2016/Iels.nov.16/Iels215/E_R-SS-96_171116.pdf
http://tc-legis2.bvs.br/leisref/public/home.php


Realização do Workshop “10 anos da 

BVS Rede Informação e Conhecimento 

da Secretaria de Saúde do Estado de 

São Paulo – Impacto, Desafios e Visão 

de Futuro” 

 
Este evento contou com a participação dos 

membros da Rede de Bibliotecas 

Cooperantes da BVS RIC, Diretor e 

Técnicos da Bireme/OPAS/OMS, gestores e 

profissionais da SES/SP  

http://ses.sp.bvs.br/vhl/coordenadoria-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-em-saude/difusao-do-conhecimento/workshop-comemorativo-10-anos-de-bvs-ric-rede-informacao-e-conhecimento-da-secretaria-de-saude-do-estado-de-sao-paulo-impacto-desafios-e-visao-de-futuro/
http://ses.sp.bvs.br/vhl/coordenadoria-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-em-saude/difusao-do-conhecimento/workshop-comemorativo-10-anos-de-bvs-ric-rede-informacao-e-conhecimento-da-secretaria-de-saude-do-estado-de-sao-paulo-impacto-desafios-e-visao-de-futuro/
http://ses.sp.bvs.br/vhl/coordenadoria-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-em-saude/difusao-do-conhecimento/workshop-comemorativo-10-anos-de-bvs-ric-rede-informacao-e-conhecimento-da-secretaria-de-saude-do-estado-de-sao-paulo-impacto-desafios-e-visao-de-futuro/
http://ses.sp.bvs.br/vhl/coordenadoria-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-em-saude/difusao-do-conhecimento/workshop-comemorativo-10-anos-de-bvs-ric-rede-informacao-e-conhecimento-da-secretaria-de-saude-do-estado-de-sao-paulo-impacto-desafios-e-visao-de-futuro/
http://ses.sp.bvs.br/vhl/coordenadoria-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-em-saude/difusao-do-conhecimento/workshop-comemorativo-10-anos-de-bvs-ric-rede-informacao-e-conhecimento-da-secretaria-de-saude-do-estado-de-sao-paulo-impacto-desafios-e-visao-de-futuro/


 
  
 
 
 

Em 2017... 
 

Realizadas várias reuniões entre representantes da SES/SP e da 

Bireme/OPAS/OMS, visando a definição das ações para o 

desenvolvimento de um novo projeto 

Reunião com as unidades cooperantes da BVS RIC realizada com 

apoio da Bireme, visando a participação e a contribuição dos 

representantes da Rede de Bibliotecas da SES/SP para a 

elaboração de novo projeto. Apresentação realizada nesta 

reunião:   BVS Rede de Informação e Conhecimento “Passado, 

presente, futuro...”  

 

http://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2019/01/BVS-RIC_Vis%C3%A3o-de-futuro_reuni%C3%A3o-131117.pdf
http://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2019/01/BVS-RIC_Vis%C3%A3o-de-futuro_reuni%C3%A3o-131117.pdf
http://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2019/01/BVS-RIC_Vis%C3%A3o-de-futuro_reuni%C3%A3o-131117.pdf


Elaboração da 
linha do tempo da 

BVS RIC 



Participação da coordenação da BVS Rede 

de Informação e Conhecimento na 

cerimônia de inauguração das novas 

instalações da sede da 

Bireme/OPAS/OMS  

http://boletin.bireme.org/pt/2017/02/22/bireme-inaugura-novas-instalacoes/
http://boletin.bireme.org/pt/2017/02/22/bireme-inaugura-novas-instalacoes/
http://boletin.bireme.org/pt/2017/02/22/bireme-inaugura-novas-instalacoes/


Em 2018... 

Aprovado novo projeto entre a SES/SP e a 

Bireme/OPAS/OMS, com o objetivo principal de apoiar 

as decisões estratégicas da Secretaria, por meio de 

estudos e análises infométricos da sua produção 

científica dos Institutos de Pesquisa, publicada em 

bases de dados internacionais, e do fortalecimento da 

gestão de informação dos NATS e NITS 



Este novo projeto contempla os seguintes resultados: 
 

• Portal web de acesso aos indicadores da produção científica dos Institutos 

de Pesquisa da SES-SP publicada em LILACS, Medline e Web of Science; 

• Interface da BVS RIC atualizada com nova arquitetura de informação; 

• Portal dos NATS publicado e integrado à BVS RIC e ao Boletim ITEC-Saúde; 

• Portal dos NITS publicado e integrado à BVS RIC e ao Boletim ITEC-Saúde; 

• Equipes da Secretaria capacitadas no uso do Portal de indicadores da 

produção científica dos Institutos de Pesquisa e dos Portais dos NATS e 

NITS; e 

• Operação dos produtos e serviços desenvolvidos neste projeto apoiada 

tecnicamente pela equipe da BIREME. 



 

A coordenação da BVS RIC, com o apoio dos gestores e 

instituições cooperantes, continua trabalhando para 

oferecer e disponibilizar novas funcionalidades, maior 

acessibilidade e variedade no acesso à informação em 

saúde.   

A contribuição periódica e a participação da Rede de 

Bibliotecas da SES/SP é de extrema importância para 

promover seu desenvolvimento constante. 



REDE COOPERANTE DA BVS REDE DE INFORMAÇÃO 

E CONHECIMENTO DA SES/SP 



Centro de Documentação – BR91.2 
Av. Dr. Arnaldo, n° 355 – Prédio da Biblioteca do Instituto Adolfo Lutz - São Paulo, 
Cerqueira Cesar - CEP - 01246-902. 
Telefone: 3065-4701 - e-mail: ctd@saude.sp.gov.br  
 
Centro de Referência e Treinamento em DST-AIDS - BR1310.1  
R. Santa Cruz, nº 81 – Vila Mariana, São Paulo - CEP 04122-0000 
Telefone: 5087-9911 - e-mail: andrecorrea@crt.saude.sp.gov.br  
 
Centro de Vigilância Sanitária - BR 1763.1 
Av. Dr. Arnaldo, n° 351 – Anexo III, São Paulo, Cerqueira Cesar  
CEP 01246-901 
Telefone: 3065-4600 - e-mail: dsilveira@saude.sp.gov.br  
 
Centro de Referência de Álcool Tabaco e Outras Drogas - BR1890.1 
Rua Prates, nº 165 - São Paulo - CEP 01121-000 
Telefone: 3329-4455 - e-mail: cdsfantinati@gmail.com  

mailto:ctd@saude.sp.gov.br
mailto:andrecorrea@crt.saude.sp.gov.br
mailto:dsilveira@saude.sp.gov.br
mailto:cdsfantinati@gmail.com


Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia - BR79.1 
Av. Dr. Dante Pazzanese, nº 500 -  São Paulo  
Telefone: 5085-6000 - E-mail: biblioteca@dantepazzanese.org.br  
 
Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros - BR 1714.1  
Av. Celso Garcia, nº 2477 - Belenzinho, São Paulo  
CEP 03064-000 
Telefone: 2292-4188 - e-mail: hmlmb-biblioteca@saude.sp.gov.br  
 
Instituto Adolfo Lutz - BR76.1 
Av. Dr. Arnaldo, n° 355 – Prédio da Biblioteca - São Paulo, Cerqueira Cesar - CEP: 
01246-902 
Telefone: 3068 2868 
e-mail: rpredasoli@saude.sp.gov.br ou ctd@saude.sp.gov.br  
 
Instituto Butantan - BR 78.1 
Av. Vital Brasil, nº 1500 – Butantan, São Paulo - CEP: 05503-900 
Telefone: 2627-9300 
e-mail: joanita.lopes@butantan.gov.br  
  

mailto:biblioteca@dantepazzanese.org.br
mailto:hmlmb-biblioteca@saude.sp.gov.br
mailto:rpredasoli@saude.sp.gov.br
mailto:ctd@saude.sp.gov.br
mailto:joanita.lopes@butantan.gov.br


Instituto Clemente Ferreira - BR 1762.1 
Rua da Consolação, nº 717 - São Paulo - CEP 01301-000 
Telefone: 3218-8660 - e-mail: eversonsp@yahoo.com.br  
 
Instituto Lauro de Souza Lima - BR 191.1 
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, km 225/226, s/n - Distrito Industrial 
Marcus Vinícius Feliz Machado, Bauru – SP  
CEP17034-971 
Telefone: (14) 3103-5900 - e-mail: biblioteca@ilsl.br   
 
Instituto de Infectologia Emilio Ribas - BR31.1 
Av. Dr. Arnaldo, nº 165 - Pacaembu, São Paulo – SP 
CEP 01246-900 
Telefone: 3896-1200 - e-mail: biblioteca@emilioribas.sp.gov.br 
 
Instituto Pasteur - BR84.1 
Av. Paulista, nº 393 - São Paulo, Cerqueira Cesar  
CEP: 01311-000 
Telefone: 3145-3145 - e-mail: mgsilva@pasteur.saude.sp.gov.br  
  
  

mailto:eversonsp@yahoo.com.br
mailto:biblioteca@ilsl.br
mailto:biblioteca@emilioribas.sp.gov.br
mailto:mgsilva@pasteur.saude.sp.gov.br


Instituto de Saúde - BR1764.1 
R. Santo Antônio, nº 590 - Bela Vista, São Paulo  
Telefone: 3116-8500 - e-mail: elcio@isaude.sp.gov.br  
 
Superintendência de Controle de Endemias - BR93.2 
Rua Paula Souza, nº 166 - Luz - São Paulo-SP CEP 01027-000  
Telefone: 3311-1100 - e-mail: rubensantoniosilva@gmail.com  
 
Instituto de Pesquisa de Geriatria e Gerontologia – IPGG 
“Dr. José Ermírio de Moraes” – BR2498.1 
Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 34 – São Miguel Paulista, CEP 
08011-010, São Paulo, SP 
Telefone: 11- 20304084 - e-mail: ipgg-biblioteca@saude.sp.gov.br 
 

mailto:elcio@isaude.sp.gov.br
mailto:rubensantoniosilva@gmail.com
mailto:ipgg-biblioteca@saude.sp.gov.br
mailto:ipgg-biblioteca@saude.sp.gov.br
mailto:ipgg-biblioteca@saude.sp.gov.br


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 

Coordenação da BVS Rede de Informação e Conhecimento: 
 

mailto:sgsaes@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
http://www.facebook.com/bvsric
http://ses.sp.homolog.bvs.br/local/Image/RIC_logo_final1.jpg
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