BVS Rede de Informação e Conhecimento

• Destaques para informações em C,T&I, notícias com
foco científico em saúde (RSS), eventos em saúde

http://ses.sp.bvs.br

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

BVS Rede de Informação e Conhecimento

Continuam disponíveis

• Acervos e produção técnico-científica de 16
Institutos de Pesquisa da SES/SP reunidos em uma
mesma interface de acesso, disponibilizando cerca
de 50.000 títulos
• Base de dados de Legislação em Saúde que
disponibiliza texto completo e relacionamentos,
com aproximadamente 5.000 registros da legislação
em saúde do Estado de São Paulo, destacando as
Resoluções do Secretário
• Acesso direto às instituições cooperantes da
BVS RIC
• Destaque para eventos científicos, agências de
notícias e agências de inovação
• Área de C,T&I em Saúde com principais informações
• Acesso ao Portal de Revistas Saúde SP

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Promovendo a atualização
contínua no acesso às
fontes de informação
técnico-científica em saúde
no âmbito da Secretaria
de Estado da Saúde de
SãoPaulo - SES/SP

BVS Rede de Informação e Conhecimento
uma iniciativa de

http://ses.sp.bvs.br

Secretaria da Saúde
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A

o longo de seus 47 anos, a BIREME - Centro Latino-Americano e do Caribe de

Informação em Ciências da Saúde, vem atuando junto à América Latina e Caribe, trazendo
inúmeros benefícios, oriundos do acesso às informações técnico científica em Saúde para
toda Região.
A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo como signatária desta iniciativa, tem
garantido o desenvolvimento de sua área de gestão do conhecimento por meio de
cooperação técnica, para programar e fortalecer as capacidades e infraestruturas
de informação em Saúde. A necessidade de aumentar a visibilidade, acessibilidade,
disseminação, uso e impacto da informação científica, gerada no âmbito institucional

Agregando valor e ampliando serviços com o objetivo de fortalecer esta
rede, a BVS- Rede de Informação e Conhecimento apresenta sua nova
interface de acesso, com os seguintes serviços:
• Destaque para as fontes de informação da SES-SP agrupadas em
áreas específicas
para produção científica institucional, acervos das bibliotecas,
legislação em saúde e Portal de Revistas Saúde SP
(metodologia SciELO)
• Destaque para eixos temáticos em C,T&I em Saúde que recuperam de forma direta a
informação científica e técnica relacionada, destacando os temas: Avaliação de Tecnologias
em Saúde, Inovação Tecnológica, Difusão do Conhecimento Científico e Pesquisa Clínica

resultou em iniciativas junto à Bireme que proporcionaram a reorganização de toda a área

• Novo mecanismo de busca com interface integrada de recuperação

de gestão da Informação Técnico Científica em Saúde.

• Visualização dos resultados de busca de diferentes bases de dados por ordem de relevância
e cronológica

Neste contexto, a BVS Rede de Informação e Conhecimento foi criada para garantir, o

• Possibilidade de aplicação de filtros de pesquisa, exportação e compartilhamento
de resultados.

fortalecimento da comunicação científica da SES-SP, a disponibilização de ferramentas de
comunicação, o desenvolvimento tecnológico e da pesquisa
científica, também no âmbito de seus Institutos de
Pesquisa.
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• A criação do Boletim de Inovação e Tecnologia em Saúde da SES-SP,
em formato eletrônico.
• Relatório com indicadores bibliométricos da produção científica da SES-SP
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