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A BVS RIC foi implantada em 2006 como resultado de uma parceria 

entre a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e a 

Bireme/OPAS/OMS 

Breve histórico 

Modelo de gestão da informação e do 

conhecimento em saúde que estrutura e 

orienta o desenvolvimento da BVS baseado no 

trabalho cooperativo, descentralizado e em 

rede 

Modelo BVS  

http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/
https://www.paho.org/pt/bireme


Diferencial 

Existem vários tipos de Bibliotecas Virtuais. Elas podem ser 

temáticas, institucionais ou biográficas. 

A BVS RIC é institucional e visa 

reunir, organizar e disseminar a 

produção técnico-científica gerada 

no âmbito da Secretaria de Estado 

da Saúde de São Paulo 

Reúne online a produção científica e o acervo de 15 

Institutos de Pesquisa e Centros de Documentação 

da SES/SP, com mais de 50.000 registros; 

Maioria dos documentos indexados estão em Texto 

completo; 

Acesso a várias outras fontes relevantes de 

informação em saúde 

Missão:  fortalecer a gestão da informação e 

do conhecimento técnico-científico em saúde 

no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde de 

São Paulo – SES/SP 



Menu  de informações 

FAQ (principais 
informações sobre a 

BVS RIC 

Barra de pesquisa a mais de  
30 milhões de registros (Lilacs, Medline, Produção 

científica da SES/SP 

Tradução para 
outros idiomas  

Redes Sociais 

Informações 
detalhadas 

sobre estratégias 
de busca 

Cadastro 
para receber 
notícias 



A pesquisa na barra geral de busca disponibiliza 31.759.939 

registros ou seja, para qualquer assunto pesquisado, os resultados 

são provenientes de várias bases de dados, como Medline, Lilacs, 

bases institucionais da rede cooperante. 

https://pesquisa.bvsalud.org/ses/?lang=pt&home_url=https://ses.sp.bvs.br&home_text=BVS+SES-SP&q=&submit=Buscar


         Interface de busca integrada (IAHx) 

Serviço de busca da BVS com interface multi-

idioma, que recupera de forma integrada o 

conteúdo das fontes de informação. Oferece 

recursos para o refinamento dos resultados de 

busca por meio dos filtros (clusters), busca por 

navegação no DeCS/MeSH, entre outros 

recursos. 

Objetivo 

Integrar, concentrar e uniformizar resultados de busca 

de diversas fontes de informação em um modelo único 

de referência e permitir acesso ao documento de 

texto completo (se e quando existente), além de 

outros recursos como salvamento e/ou exportação em 

diversos formatos. 



Fontes de Informação específicas da 
Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo Cada ícone traz um breve 
detalhamento das fontes de 

informação, antes de 
direcionar para as bases de 

dados 



O ícone Teses, Dissertações e Monografias, traz os destaques para os 

Programas de Ensino das unidades cooperantes da BVS RIC na SES/SP  

https://ses.sp.bvs.br/vhl/monografias-teses-e-dissertacoes/


São 555 registros 

referentes aos 

trabalhos 

apresentados ao 

Programa de Pós-

Graduação da SES/SP, 

indexados na BVS RIC. 

 

Os trabalhos 

concluídos são 

encaminhados ao 

Centro de 

Documentação, via 

formulário Google 

Forms para indexação 

na base de dados 

específica. 

https://pesquisa.bvsalud.org/ses/?fb=&where=&filter%5Bcollection_ses%5D%5B%5D=producao_cientifica&filter%5Bdb%5D%5B%5D=SESSP-TESESESSP#db


Área específica para outros portais 
pertinentes à SES/SP 

Em breve estaremos 

divulgando neste espaço 

também o novo Portal de 

Revistas Científicas da 

SES/SP, que utiliza o sistema 

OJS (Open Journal System) 



Outro recurso bem interessante da BVS RIC são os Eixos Temáticos, 

cujos resultados são provenientes de estratégias de buscas específicas, 

para os termos relacionados abaixo 



A BVS RIC atua de forma conectada às notícias e informações recentes e atuais pertinentes à 
área da saúde. 
 
O Destaque de Notícias é dinâmico e constantemente atualizado, divulgando informações da 
SES/SP, de suas unidades e de instituições afins. 
 
As notícias mais recentes ficam disponíveis no carrossel, e as demais, ficam armazenadas em 
link específico.  

Clique aqui para acessar todas as notícias publicadas na BVS RIC. 

https://ses.sp.bvs.br/noticias/


A BVS RIC tem como centros cooperantes 
Institutos de Pesquisa e Centros de 

Informação da SES/SP, que atuam de forma 
integrada  

Outras Redes relevantes para 
a temática da BVS RIC 



Para saber mais... 
 
 

Edição Eletrônica em 
comemoração aos 10 anos da 
BVS RIC 

Artigo publicado no Boletim 
Epidemiológico Paulista – BEPA. 
 
Para ler, clique aqui 

Vídeos e apresentações sobre a 
BVS RIC 

Marcos históricos 

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
http://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/02/1050096/161911-9.pdf
https://ses.sp.bvs.br/multimedia/?filter=media_collection_filter:%22BVS%20RIC%22
https://ses.sp.bvs.br/multimedia/?filter=media_collection_filter:%22BVS%20RIC%22
https://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2020/09/BVS-RIC_marcos-historico_atualiza%C3%A7%C3%A3o-setembro-2020-1.pdf


Algumas dicas... 

Treinamentos online 
Portal Capes 

Utilize a BVS RIC para suas 
pesquisas e lembre-se que seu 
trabalho estará indexado aqui 

BVS RIC está disponível 
também via dispositivos 

móveis 

Integra a Rede BVS Brasil, 

coordenada pelo Ministério da 

Saúde e mais recentemente, 

passou a integrar a Rede de 

Secretarias Estaduais de Saúde do 

Brasil, coordenada pelo CONASS 

A BVS RIC tem 
uma média de 

7.800 acessos ao 
mês 

https://www-periodicos-capes-gov-br.ez355.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pnews&component=NewsShow&cid=977&mn=71
http://red.bvsalud.org/brasil-pt-2/
https://www.conass.org.br/biblioteca/
https://www.conass.org.br/biblioteca/
https://www.conass.org.br/biblioteca/
https://docs.google.com/forms/d/1WuyfFKJagaMC3VbQy5wb4hEkWNxkSfXOY6DSd3zX7U8/prefill


Um pouco sobre o DECS (Descritores em Ciências da Saúde) 



Desenvolvido a partir do MeSH – Medical Subject Headings da U.S. National Library of Medicine (NLM)  

com o objetivo de permitir o uso de terminologia comum para pesquisa em múltiplos idiomas, 

proporcionando um meio consistente e único para a recuperação da informação. 

Vocabulário estruturado e multilíngue criado pela BIREME para servir como uma linguagem 

única na indexação de artigos de revistas científicas, livros, anais de congressos, relatórios 

técnicos, e outros tipos de materiais assim como para ser usado na pesquisa e recuperação 

de assuntos da literatura científica nas fontes de informação disponíveis na Biblioteca Virtual 

em Saúde ( BVS ) como LILACS, MEDLINE e outras. 

 

Integra a metodologia LILACS e é 

um componente integrador da BVS. 

Vocabulário dinâmico totalizando 

34.118 descritores e qualificadores 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/
https://decs.bvsalud.org/P/aboutvocabp.htm
http://new.paho.org/bireme/
http://bvsalud.org/
https://bit.ly/2qhm64W
https://bit.ly/2GOjzWl
http://metodologia.lilacs.bvsalud.org/php/index.php?lang=pt


Qualificadores são um complemento aos descritores e 

atribuem um aspecto e/ou função. Para cada descritor existe 

um grupo de qualificadores específicos e permitidos 

Descritores: termos extraídos de um vocabulário controlado, 

utilizados para nortear as pesquisas em bases de dados 

Guia:  
Como usar o DECS 

Link de Acesso: 
 
https://decs.bvsalud.org/ 

https://decs.bvsalud.org/wp-content/uploads/2020/09/GuiaPT.pdf
https://decs.bvsalud.org/wp-content/uploads/2020/09/GuiaPT.pdf


Recentemente foi lançado o  

https://decsfinder.bvsalud.org/dmfs 

O DeCS/MeSH Finder é uma aplicação 

que localiza, de maneira simples e 

automática, termos DeCS/MeSH 

contidos em um texto eletrônico, 

auxiliando na tarefa de determinação de 

palavras-chave que podem descrever seu 

conteúdo. Com as interfaces simples e 

avançada, permite seu uso tanto por 

pessoas sem nenhuma experiência, 

como por profissionais na área de 

indexação de documentos. 

https://decsfinder.bvsalud.org/dmfs
https://decsfinder.bvsalud.org/dmfs


Nossos e-mails de contato: 

bvs-ric@saude.sp.gov.br  

rpredasoli@saude.sp.gov.br 

ctd@saude.sp.gov.br  
 

http://ses.sp.bvs.br  

@ric_sessp 

Obrigada!! 

Contem conosco!! 

mailto:bvs-ric@saude.sp.gov.br
mailto:rpredasoli@saude.sp.gov.br
mailto:ctd@saude.sp.gov.br
http://ses.sp.bvs.br/
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