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HistHistóórico 2006rico 2006--20102010

Desde junho de 2006 o Portal Rede de Informação e 
Conhecimento está em operação, disponibilizando 
conteúdos de bases de dados bibliográficas (produção 
científica institucional, acervos, legislação em saúde), 
diretórios, notícias..., atualizados e produzidos por 14 
Centros e Institutos de Pesquisa da SES-SP. 

Permite busca integrada em todas as fontes de 
informação, incluindo LILACS, Medline, WHOLIS, 
OPAS, Cochrane e SciELO. 



No início de sua implantação 
disponibilizava cerca de 6.000 
documentos, 1.000 sites 
relevantes, 90 cursos e 500 
eventos, além de 2.100 
registros de Legislação em 
Saúde do Estado de São Paulo. 

Nestes quatro anos de sua implantação 
pode-se observar uma evolução no 
conteúdo oferecido pelo Portal 



Dados do Portal: estatDados do Portal: estatíísticas e impacto sticas e impacto 
2010 2010 

junhojunho outubrooutubro

• 1085 eventos
• 155 cursos
• 2.925 atos normativos em saúde, de âmbito 
estadual 

• 2 novas instituições integrando o Portal 
(Centro 
de Vigilância Epidemiológica e Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros)

• 46.000 registros das bases de dados que
integram o Portal

Outras fontes e sistemas de informação 
acessíveis por meio do Portal:

• Periódicos CAPES (em nova versão),
• Catálogos de Revistas Científicas da BVS 
• DeCS (Descritores em Ciências da Saúde)
• Boletins e Informes Técnicos 
• Sistema de Gerência de Projetos
• Informe Eletrônico de Legislação em Saúde

• 1237 eventos
• 155 cursos
• 3.160 atos normativos em saúde de âmbito 
estadual (BD LEGSES-SP) 

• 2 novas instituições integrando o Portal 
(Centro de Vigilância Epidemiológica e
Hospital Maternidade Leonor Mendes de 
Barros) – Uma nova instituição em perspectiva
de integrar a Rede para 2011 (FURP)

• 48.077 registros das fontes de informação
específicas da SES-SP

Outras fontes e sistemas de informação acessíveis 
por meio do Portal:

• Periódicos CAPES (em nova versão),
• Catálogos de Revistas Científicas da BVS 
• DeCS (Descritores em Ciências da Saúde)
• Boletins e Informes Técnicos 
• Sistema de Gerência de Projetos
• Informe Eletrônico de Legislação em Saúde
Portal de Revistas Saúde SP
Informativo para Equidade em Saúde OPAS-OMS



Em 2008, novo Projeto foi 
aprovado, com duas 

importantes linhas de ação. 

Estas ações vem sendo 
desenvolvidas no período de 
2009/2010, e atualmente 
encontram-se em processo 

de finalização.



O novo Projeto trouxe inovações 
para o Portal...



AAÇÇÕES DO PROJETOÕES DO PROJETO

• Curso Curso àà distância de distância de ““InformaInformaçção e evidências cientão e evidências cientííficas para ficas para 
tomada de decisão em satomada de decisão em saúúdede””,, visando capacitar os profissionais 
para busca e análise de conteúdos científicos, por meio da formulação 
de questões clínicas, bem como, acesso e interpretação às evidências 
para tomada de decisão em saúde.

•• CapacitaCapacitaçção na Metodologia SciELO ão na Metodologia SciELO para publicapara publicaçção eletrônica de ão eletrônica de 
periperióódicos cientdicos cientííficos.ficos.

• Curso para Editores CientCurso para Editores Cientííficos,ficos, com o objetivo principal de 
estabelecer um fórum crítico de discussão sobre temas relevantes 
para os editores dos periódicos científicos institucionais.

• AvaliaAvaliaçção dos Perião dos Perióódicos Cientdicos Cientííficos da SESficos da SES--SPSP, visando sua 
elegibilidade para indexação em bases de dados internacionais.

• Novo layout do portalNovo layout do portal



AAÇÇÕES DO PROJETOÕES DO PROJETO

• Novas Bases de Dados dos acervos das Instituições que 
integram a Rede.

• BiblioAlerta, criação de um espaço que informará
mensalmente as publicações técnico-científicas incluídas nas 
bases de dados institucionais.

• Acesso direto às instituições que integram a Rede com 
destaque dos respectivos logos.

• Apresentação e informações, com imagens, do perfil de 
cada Biblioteca/Centro de Documentação.



AAÇÇÕES DO PROJETOÕES DO PROJETO

•Área de Destaques com recuperação integrada nas fontes 
de informação (por meio do LIS).

• Área dinâmica de Notícias (ticker).

• Criação da área de apoio ao CCT&I-Saúde.

• Implantação do Portal de Revistas Saúde SP (revistas 
científicas da SES-SP).

•Participação em redes sociais, com a disponibilização de 
acesso às notícias da Rede por meio do Twitter.



http://periodicos.ses.sp.bvs.br

•• textos textos 
completoscompletos

•• serviserviçços de os de 
apoio apoio àà

publicapublicaçção ão 
cientcientíífica fica 

•• InformaInformaçções ões 
sobre sobre 

indicadores indicadores 
bibliombiblioméétricostricos



MMéédia Mensal de Acessos ao Portal dia Mensal de Acessos ao Portal 
Rede de InformaRede de Informaçção e Conhecimento ão e Conhecimento 

20062006--20102010

2006 2007 2008 2009 2010
518 1.400 2.250 2.783 3.600



Por meio do Documento Base de Avaliação de 
Instância da BVS “Avaliação da BVS 

Secretaria de Estado da Saúde - Rede de 
Informação e Conhecimento (SES-SP)”, 
elaborado pela BIREME (Centro Latino-

Americano e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde, OPAS/OMS), a Rede de 

Informação e Conhecimento recebeu o status 
de BVS Certificada, a partir do dia 

19/10/2010 .

BVS 
Certificada



Esta certificação é a prova do efetivo 
trabalho e apoio dos gestores da 

instituição, da atuação persistente e 
dinâmica de sua coordenação e, 

principalmente, da colaboração de todas as 
instituições envolvidas. É também a 

garantia do compromisso das instituições 
cooperantes, em manter a atualização de 

suas fontes de informação de modo 
sistemático e atender aos critérios que 

fundamentam o Modelo BVS. 



ACESSOSACESSOS
Rede de InformaRede de Informaçção e Conhecimentoão e Conhecimento

http://ses.sp.bvs.br

Portal de Revistas SaPortal de Revistas Saúúde SP de SP 
(Revistas Científicas)

http://periodicos.ses.sp.bvs.br

RIC no TwitterRIC no Twitter
@ric_sessp 

EE--mail:mail:
ric@saude.sp.gov.br



A Rede de Informação e 
Conhecimento é um produto de todos 
e para todos no âmbito institucional 
da Secretaria de Estado da Saúde

Acesse...
Divulgue... 
Participe...



“Toda força será fraca, se não estiver unida”
Jean de La Fontaine

Obrigada!


