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GUIA DE CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA BVS SMS SÃO PAULO 

 
Este Guia foi elaborado para apoiar ou complementar o conhecimento 
adquirido nas capacitações oferecidas aos participantes do Comitê 
Executivo da BVS SMS São Paulo, para o desenvolvimento das atividades 
de indexação dos diferentes recursos que poderão ser indexados nas 
fontes de informação da Biblioteca Virtual em Saúde da Secretaria 
Municipal da Saúde de São Paulo (BVS SMS-SP).  

A BVS SMS São Paulo foi pensada e implantada para permitir a 
completude do registro em uma única ferramenta de comunicação, capaz 
de reunir, disponibilizar, dar visibilidade com acesso livre e gratuíto, além 
de agregar valor às competências dos profissionais. 
 

 

IMPORTÂNCIA DA INDEXAÇÃO 

A SMS-SP tem sua representatividade institucional na literatura técnica-
científica em saúde pública. Produzindo e traduzindo o conhecimento em 
diferentes recursos de informação, gerando uma grande contribuição para 
o desenvolvimento da saúde e o fortalecimento do SUS. 

 

QUEM FAZ O REGISTRO 

Toda unidade da Rede Municipal de Atenção em Saúde está representada 
no Comitê Executivo da BVS SMS-SP e foi capacitada para realizar os 
registros nas fontes. Entre em contato e envie as publicações ao 
participante do Comitê da sua área.  

Caso não identifique a pessoa envie e-mail e fale conosco: 

bvssms@prefeitura.sp.gov.br 
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AVALIAÇÃO DO DOCUMENTO 

Todo documento produzido em diferentes recursos e conteúdos deverão 
ser avaliados e validados pela própria unidade produtora da SMS-SP. A 
BVS SMS-SP tem responsabilidade no controle da descrição do documento 
registrado nas fontes da Biblioteca Virtual da SMS-SP. 

 

DÚVIDAS 

Em caso de dúvidas entre em contato: bvssms@prefeitura.sp.gov.br 

 

FONTES DE INFORMAÇÂO 

A seguir apresentamos os tipos de fontes de informação e os critérios para 
registro nas bases da BVS SMS São Paulo. 

 

 PRODUÇÃO TÉCNICA-CIENTÍFICA  

A fonte de informação produção técnica-científica foi preparada para 
receber registro da literatura técnica-científica institucional produzida por 
suas áreas ou unidades da Rede Municipal de Atenção em Saúde, assim 
como de gestores, pesquisadores, residentes em medicina e 
multiprofissional, profissionais da saúde e de informação. 

 

Tipos de documentos aceitos para registro:  

Planos, relatórios, informes técnicos, livros, protocolos, notas técnicas, 
capítulos de livros, artigos de revistas, teses, dissertações, trabalhos de 
conclusão de curso, manuais, guias, material didático, trabalhos 
apresentados em congressos, entre outros. 

 

Critérios de qualidade para inserção: 

• Documento produzido e validado pela área responsável  
• Documento disponibilizado nos Portais da SMS-SP e PMSP 
• Trabalho de Conclusão de Curso aprovado pelo Programa de 

Residência 
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• Teses e Dissertações aprovadas pela instituição de ensino em que o 
autor está vinculado 

• Trabalhos de Congressos aprovados pela área responsável do 
evento 

• Elementos essenciais como autor institucional ou pessoal, local e 
data, devem conter no documento e a importância do conteúdo 
técnico-científico aprovado por sua área 

 

 MULTÍMIDA 

Tipos de recursos 

 Vídeos: lives, webinars, gravação de relatos, entrevistas, programas, 
transmissões ao vivo, vídeos de campanhas de saúde entre outros 

 Áudios: podcasts, discursos, declarações, entrevistas 

 Gráficos: boletins, infográficos, folhetos, cartazes e materiais de 
campanhas de saúde, fotos, entre outros 

 

Autoria dos recursos indexados na fonte 

Recursos de informação produzidos por SMS-SP e PMSP, poderão ser 
registrados na Biblioteca Virtual. 
A maioria destes recursos encontra-se publicados no YouTube, Portal da 
SMS-SP e PMSP. 

 

Conteúdos aceitos 

Registros de boas práticas em saúde 
Discursos, declarações ou entrevistas com personalidades de destaque 
nos temas e campos de atuação da SMS-SP 
Recursos para campanhas de saúde 
Conhecimento traduzido de pesquisas científicas, informações técnicas ou 
para tomada de decisão em saúde 
 
 
 



 EVENTOS 
 
A agenda de Eventos é uma fonte de informação que integra a BVS SMS 
São Paulo e disponibiliza o acesso a eventos do presente e futuro, mantém 
também um histórico de eventos que já aconteceram (desde que 
registrados) e permite também a busca por data do evento ou por 
assunto. 

Objetivo: registrar, manter e divulgar, em fonte específica os eventos que 
são realizados pela Rede Municipal de Atenção em Saúde, promovendo e 
divulgando as ações da SMS-SP, permite também registro de eventos 
nacionais e internacionais relacionados à área da saúde de outras 
instituições. 

Tipos de conteúdos indexados: congressos, simpósios, encontros, cursos, 
workshops que tenham datas pré-determinadas de início e fim, e que 
contenham informações como data e local de realização, identificação de 
país, estado, cidade, programa e áreas temáticas, instituição responsável e 
links para os sítios dos eventos, quando houver. 

Temáticas indexadas: eventos produzidos por SMS-SP em todas as áreas 
do conhecimento em saúde e de outras instituições em saúde. 

A área técnica produtora do evento fica responsável para o registro da 
informação na BVS SMS São Paulo para divulgação. Eventos externos de 
instituições poderão ser realizados utilizando a divulgação de publicação 
impressa, como folheto, anúncio em revista, boletim, e em publicações 
eletrônicas, na internet, em sites de universidades nacionais e 
internacionais, entidades de classe, como associações, conselhos, 
Ministérios e empresas organizadoras de eventos para compilação de 
dados para registro. 

Principais critérios para inclusão de eventos 

• Eventos da SMS-SP 
• Instituição reconhecida 
• Fonte confiável 
• Informação atualizada de interesse para a SMS-SP 
• Sem fins lucrativos (propaganda de serviços ou profissionais) 
• Ter informações de contato 



• Link ativo para eventos externos – alguns eventos da SMS-SP não possui 
link  
• Eventos internacionais de interesse geral da rede. 

 

 LOCALIZADOR DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (LIS) 

Ou Sites em Saúde (LIS) tem como objetivo reunir sites em saúde 
disponíveis na internet, detalhando seus conteúdos e respectivos links de 
acesso. 

Para o LIS da BVS SMS-SP para além da divulgação de outros sites há uma 
recomendação da inclusão e atualização da área ou unidade da Rede 
Municipal de Atenção em Saúde da SMS-SP para manter a informação da 
área atualizada como fonte de acesso e divulgação. 

Critérios de qualidade para inclusão no LIS: 

 Área ou unidade da Rede Municipal de Atenção em Saúde 
 Autoridade qualificada 
 Conteúdos científicos e técnicos 
 Instituições reconhecidas 
 Fontes confiáveis 
 Informação atualizada e de interesse dos usuário da BVS SMS São 

Paulo 
 Sites sem fins lucrativos (propaganda de serviços, profissionais, 

marcas) 
 Link ativo e atualizado 
 Instituições internacionais de interesse geral da rede 

Benefícios e facilidades do LIS: 

⦁ Minimiza níveis de imprecisão no acesso a sites, facilitando a busca e 
recuperação de forma direta 
⦁ Complementa as fontes de informação da BVS com recursos não 
convencionais e conteúdos atualizados ainda não publicados em canais 
formais de comunicação científica 
⦁ Permite a busca integrada dos registros do LIS por meio do portal de 
pesquisa da BVS 



 ACERVO DAS BIBLIOTECAS  

É a fonte de informação programada para  inclusão do material 
bibliográfico que compõem o acervo das Bibliotecas da SMS-SP: 

• Núcleo de Documentação da Escola Municipal de Saúde 
• Biblioteca do Hospital Municipal Cachoeirinha 
• Biblioteca do HSPM 
• Biblioteca CCZ/COVISA 
• Biblioteca Hospital Tatuapé 
• Biblioteca Hospital Campo Limpo 

 

 RELATO DE EXPERIÊNCIAS 

O Relato de Experiências é a fonte de informação organizada para registro 
de experiências vivenciadas em uma determinada área, cujo principal 
objetivo é o registro de situações e soluções vivenciadas na formulação e 
implantação de políticas, programas e projetos da SMS-SP. 

 Tipos de Relato de Experiências: 

Depoimentos, relatos de experiências e casos relevantes, que possam 
servir como referência e lições aprendidas para gestores e profissionais da 
saúde. 

Critérios para seleção do Relato: 

Envio para a bvssms@prefeitura.sp.gov.br incluindo informação abaixo 
para seleção: 

• Nome(s) do(s) responsável(is) pelo relato 
• Título do relato 
• Chamada (breve resumo) 

 

 VITRINE DO CONHECIMENTO 

Fonte de informação lançada no primeiro semestre de 2022, a Vitrine do 
Conhecimento tem por objetivo destacar temas prioritários de saúde para 
o Município de São Paulo. 
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Critérios para produção da Vitrine: 

Tema relevante em saúde para o Município de São Paulo 

Conteúdos significativos de informação produzidos por SMS-SP para 
compor a vitrine 

 

 São Paulo, 08 de julho de 2022 

 

 

 

  


