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Histórico e informações relevantes da BVS Rede de
Informação e Conhecimento
A BVS 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. Tem como objetivo contribuir para o fortalecimento da gestão de informação e
conhecimento técnico-científico em saúde no Estado de São Paulo. Utiliza o modelo BVS (Biblioteca Virtual em
Saúde). O Projeto 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 e do Núcleo de
Documentação Técnico-Científica/CVS, visando 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, no âmbito da SES/SP.
A BVS RIC reúne, organiza e disponibiliza atualmente, a produção científica e o acervo de 16 Institutos de
Pesquisa e Centros de Referência da SES-SP, com cerca de 60.000 registros indexados, muitos com acesso ao
texto completo. Disponibiliza também várias outras fontes de informação em saúde relevantes, como LILACS,
MEDLINE, COCHRANE, entre outras. Proporciona acesso rápido e atualizado a um conjunto de informações de
âmbito científico atualizados diariamente, e divulga regularmente notícias de interesse da área de ciência,
tecnologia e inovação em saúde, entre outros produtos.
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Principais marcos da BVS Rede de Informação e
Conhecimento:
2007 - Resolução SS - 1 de 4 de janeiro, subordina tecnicamente todas as bibliotecas das unidades da SES/SP ao
Centro de Documentação.
2008 - Resolução SS-26 de 26 de fevereiro, institui (artigo 5º), que a BVS-RIC dará apoio e suporte às atividades do
Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde.
2009 - o sucesso dos resultados com a BVS RIC e a necessidade da promoção e melhoria dos serviços, resultou no
projeto para Ampliação dos serviços de informação da BVS RIC, com duas linhas de ação: Fortalecimento da
comunicação científica dos Institutos de Pesquisa/SES-SP, com implantação do Portal de Revistas Saúde SP
(metodologia SciELO), http
http:://periodicos.
//periodicos.ses.
ses.sp
sp..bvs.
bvs.br e Melhoria na operação das fontes de informação do Portal.
2010 - a Rede de Informação e Conhecimento recebe a certificação de BVS (Biblioteca Virtual de Saúde).
2011 – a BVS RIC implanta área específica de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, visando disponibilizar um
recorte específico e detalhado com os principais destaques e documentos sobre o tema, incluindo as ações que vêm
sendo desenvolvidas atualmente na SES-SP.
2012 – 3ª fase do Projeto Gestão de Informação Técnico-Científica entre a SES/SP e a BIREME que prioriza a criação
e ampliação de serviços de informação científica e técnica que apoiem as ações de Ciência, Tecnologia e Inovação na
SES/SP, entre outras atividades descritas no próximo slide.
2013 – Execução, finalização do Projeto e promoção da BVS RIC.

Principais ações da 3ª fase do Projeto Gestão de
Informação TécnicoTécnico-Científica para a BVS RIC
- Implementação da interface integrada de recuperação (iAHx), a qual unifica a visualização dos resultados
de busca de diferentes bases de dados em uma mesma interface, por ordem de relevância e cronológica, com
possibilidade de aplicação de filtros de pesquisa, exportação e compartilhamento de resultados;

- Relatório de indicadores bibliométricos 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 especializadas que recuperem a informação científica e técnica relacionada aos temas
pré-determinados: Difusão do Conhecimento, Inovação Tecnológica em Saúde, Avaliação de Tecnologias em
Saúde,

Pesquisa

Clínica

e

Capacitação

em

Gestão

de

C,T&I

em

Saúde;

- Promoção e Divulgação da BVS RIC.
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Sobre a BVS RIC
Área de Atuação e Número de Acessos:
A BVS RIC constitui-se como uma instância institucional. Tem como principal missão e diferencial, registrar
toda a documentação técnico-científica produzida no âmbito da SES/SP. Seu público alvo é constituído por
pesquisadores, profissionais de saúde que integram a rede de serviços da SES/SP, gestores e o público em
geral.

Sobre a BVS RIC: Área de Atuação e Número de Acessos

Fonte: Renato Murasaki – BIREME/OPAS/OMS , 27/03/2013
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Sobre a BVS RIC
Progressos e fragilidades:
A BVS RIC, já consolidada no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, atua em um processo
contínuo no desenvolvimento de ações voltadas ao fortalecimento da gestão da informação científica e
técnica em saúde.
A partir de 2013, o pensamento norteador dessas ações está focado em:
-

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

Institutos de Pesquisa e Unidades de Saúde;
-

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

-

incrementar a capacitação dos nossos profissionais de saúde para busca e seleção das informações de

interesse;
-

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

para o desenvolvimento e melhoria de qualidade técnica e científica dos serviços
Dessa forma, a BVS RIC continuará trabalhando para oferecer e disponibilizar novas funcionalidades, com
maior acessibilidade e variedade no acesso à informação em saúde.

Sobre a BVS RIC

Sustentabilidade:

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo é uma das instituições signatárias da BIREME/OPAS/OMS,
desde sua implantação. Desde então, ações conjuntas e projetos específicos são desenvolvidos entre as
duas instituições de forma a promover o fortalecimento da gestão da informação técnico-científica em
saúde no âmbito da SES/SP. A partir da implantação da BVS Rede de Informação e Conhecimento – BVS
RIC, com seus resultados positivos e produtos oferecidos, obteve-se maior envolvimento por parte de
pesquisadores e gestores, resultando em maior apoio institucional.
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