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Implantada em 2006 é uma Biblioteca Virtual em Saúde 

institucional (Parceria Bireme/OPAS/OMS e SES/SP) 

Missão:  fortalecer a gestão da informação e do 

conhecimento técnico-científico em saúde na SES/SP 

Objetivo: reunir, organizar e disseminar a produção técnico-

científica gerada no âmbito da Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo, além de outras fontes de informação 

relevantes em saúde 
 

Formada por centros cooperantes de 15 unidades 

(Institutos de Pesquisa  e Centros de Informação da SES/SP) 

Integra a Rede BVS Brasil, coordenada pelo Ministério 
da Saúde 

 

http://red.bvsalud.org/brasil-pt-2/
http://red.bvsalud.org/brasil-pt-2/


          A BVS RIC tem como foco principal: 

 
  disseminar as fontes de informação científica e técnica da SES/SP 

 disponibilizar outras fontes relevantes em saúde 
 Manter conteúdos atualizados diariamente 

 Banner de notícias da instituição e 
de outras áreas de interesse 

 principais fontes de informação 
geradas no âmbito da SES/SP 

 



Em 2020, com o advento da pandemia da Covid-19, observamos a 

demanda por todo tipo de informação aumentar de forma 

considerável.  

 

Governos, instituições, agências, editoras, universidades, bibliotecas, 

todos convergiram esforços para disponibilizar de forma ágil e em 

acesso aberto, conteúdos relevantes sobre o assunto. 



Neste momento então, a BVS RIC passa a captar, 

registrar, destacar e disseminar a produção 

científica da SES/SP sobre Covid-19, visando dar 

suporte a usuários, gestores e à comunidade 

científica, além de dar visibilidade  a seu próprio 

conteúdo.  

 

O diferencial deste conteúdo é que tratam-se de 

documentos gerados por pesquisadores e gestores 

no âmbito da SES/SP (artigos, manuais e informes 

técnicos, legislação e material não convencional). 



Produção Técnico-Científica (estratégica de busca 
utilizada: 

 (((("2019-2020" OR 2019 OR da:202*) ("New Coronavirus" OR "Novel 
Coronavirus" OR "Nuevo Coronavirus" OR "Novo Coronavirus" OR 
"Coronavirus disease" OR "Enfermedad por Coronavirus" OR "severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2")) OR ((2019-ncov) OR (ncov 2019) OR 
2019ncov OR covid19 OR (covid-19) OR covid2019 OR (covid-2019) OR 
(covid 2019)) OR ((srag-cov-2 OR sars-cov-2 OR sars2 OR (sars 2) OR (sars 
cov 2) OR cov19 OR cov2019 OR Coronavirus* OR "Severe Acute 
Respiratory Infections" OR "Severe Acute Respiratory Infection" OR 
"Coronavirus 2" OR "acute respiratory disease" OR mh:Betacoronavirus OR 
mh:"Coronavirus infections" OR mh:"sars virus") AND (tw:2019 OR da:202*) 
AND NOT da:201*) OR (Wuhan market virus) OR (virus mercado Wuhan) OR 
"Wuhan Coronavirus" OR "Coronavirus de Wuhan") AND NOT 
(ti:dromedar*))  

 

Do conteúdo indexado nas bases de 

dados da  BVS RIC (produção científica 

institucional) extraímos, por meio de 

recortes temáticos baseados em 

estratégias de busca específicas, 

resultados que recuperam informações 

pontuais sobre o assunto.  

Legislação em Saúde do Estado de São Paulo 
 

 Vídeos e Multimídia 
 

 Sites em Saúde 

Recortes específicos sobre COVID-19 

https://ses.sp.bvs.br/leisref/?lang=pt&sort=&format=summary&count=10&page=1&q=coronav%C3%ADrus
https://ses.sp.bvs.br/leisref/?lang=pt&sort=&format=summary&count=10&page=1&q=coronav%C3%ADrus
https://ses.sp.bvs.br/multimedia/?q=coronav%C3%ADrus
https://ses.sp.bvs.br/multimedia/?q=coronav%C3%ADrus
https://ses.sp.bvs.br/lis-search/?q=coronavirus+or+covid-19
https://ses.sp.bvs.br/lis-search/?q=coronavirus+or+covid-19


Outra ação implementada pela BVS RIC foi a elaboração de um “ESPECIAL COVID-19”, 

que reúne conteúdos de várias instituições renomadas sobre o assunto.  

Este recurso fica disponível no banner principal do site. 

https://ses.sp.bvs.br/covid-19-panorama-das-informacoes-indexadas-e-disponiveis-na-bvs-rede-de-informacao-e-conhecimento-ses-sp/
https://ses.sp.bvs.br/covid-19-panorama-das-informacoes-indexadas-e-disponiveis-na-bvs-rede-de-informacao-e-conhecimento-ses-sp/
https://ses.sp.bvs.br/covid-19-panorama-das-informacoes-indexadas-e-disponiveis-na-bvs-rede-de-informacao-e-conhecimento-ses-sp/


A Legislação sobre Covid-19 publicada 

no âmbito do Estado de São Paulo 

(principalmente as Resoluções do Secretário 

da Pasta) também recebe destaque 

especial na BVS RIC. 

Legislação 

específica sobre 

Covid-19 

indexada desde o 

início da 

pandemia 

https://ses.sp.bvs.br/leisref/?lang=pt&sort=&format=summary&count=10&page=1&q=coronavirus+or+covid-19
https://ses.sp.bvs.br/leisref/?lang=pt&sort=&format=summary&count=10&page=1&q=coronavirus+or+covid-19
https://ses.sp.bvs.br/leisref/?lang=pt&sort=&format=summary&count=10&page=1&q=coronavirus+or+covid-19
https://ses.sp.bvs.br/leisref/?lang=pt&sort=&format=summary&count=10&page=1&q=coronavirus+or+covid-19
https://ses.sp.bvs.br/leisref/?lang=pt&sort=&format=summary&count=10&page=1&q=coronavirus+or+covid-19


Algumas publicações 

sobre Covid-19 

produzidas no 

âmbito da SES/SP (já 

indexadas nas bases de 

dados da BVS RIC) 



Vale destacar uma iniciativa da 

Bireme/OPAS/OMS que reúne, na Vitrine do 

Conhecimento sobre Covid-19, o conteúdo 

indexado e disponível sobre o tema desde o 

início da pandemia 

São cerca de 137.000 documentos científicos e técnicos de mais 

de 35 bases de dados. Parte deste conteúdo refere-se à registros 

de acervo e produção científica da SES/SP sobre o assunto 

https://bvsalud.org/vitrinas/post_vitrines/novo_coronavirus/
https://bvsalud.org/vitrinas/post_vitrines/novo_coronavirus/
https://bvsalud.org/vitrinas/post_vitrines/novo_coronavirus/
https://bvsalud.org/vitrinas/post_vitrines/novo_coronavirus/
https://bvsalud.org/vitrinas/post_vitrines/novo_coronavirus/


Outras iniciativas de destaque... 

Estratégias de busca 
específicas sobre Covid-19 

Portal do Coronavírus 
Instituto Butantan 

Sala de Capacitação Campanha 
Vacinação - COVID-19  CVE – 

SES/SP 

 

Report - COVID 19 - IAL 
 

Portal da SES/SP 

Governo do Estado de São Paulo 

https://bvsalud.org/queries/?s=covid-19&l=pt_BR
https://bvsalud.org/queries/?s=covid-19&l=pt_BR
https://bvsalud.org/queries/?s=covid-19&l=pt_BR
https://bvsalud.org/queries/?s=covid-19&l=pt_BR
https://coronavirus.butantan.gov.br/
https://coronavirus.butantan.gov.br/
https://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/imunizacao/sala-de-capacitacao-campanha-de-vacinacao-covid-19/
https://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/imunizacao/sala-de-capacitacao-campanha-de-vacinacao-covid-19/
https://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/imunizacao/sala-de-capacitacao-campanha-de-vacinacao-covid-19/
https://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/imunizacao/sala-de-capacitacao-campanha-de-vacinacao-covid-19/
https://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/imunizacao/sala-de-capacitacao-campanha-de-vacinacao-covid-19/
https://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/imunizacao/sala-de-capacitacao-campanha-de-vacinacao-covid-19/
https://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/imunizacao/sala-de-capacitacao-campanha-de-vacinacao-covid-19/
https://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/imunizacao/sala-de-capacitacao-campanha-de-vacinacao-covid-19/
http://www.ial.sp.gov.br/ial/publicacoes/report-covid-19
http://www.ial.sp.gov.br/ial/publicacoes/report-covid-19
http://www.ial.sp.gov.br/ial/publicacoes/report-covid-19
http://www.ial.sp.gov.br/ial/publicacoes/report-covid-19
http://www.ial.sp.gov.br/ial/publicacoes/report-covid-19
http://www.ial.sp.gov.br/ial/publicacoes/report-covid-19
https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/homepage/outros-destaques/covid-19-plano-de-contingencia-boletins-diarios-e-outras-informacoes.
https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/homepage/outros-destaques/covid-19-plano-de-contingencia-boletins-diarios-e-outras-informacoes.
https://www.saopaulo.sp.gov.br/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/


Neste momento conturbado de pandemia, foi possível 

observar, mais do que nunca, a força do 

envolvimento dos profissionais da informação e da 

atuação em rede, de forma a contribuir para o acesso 

ágil à informação relevante, em todos os aspectos e 

suportes. 
 



Conheça mais sobre a BVS RIC 

 http://ses.sp.bvs.br  

Obrigada! 

Nossos contados: 
 
bvs-ric@saude.sp.gov.br 
  
ctd@saude.sp.gov.br  
 

@ric_sessp 

Desde 2006 organizando e disseminando a 
informação científico e técnica em saúde da 

SES/SP 

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