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O Projeto ImplantaO Projeto Implantaçção do Sistema ão do Sistema 
Integrado de Bibliotecas da SESAB Integrado de Bibliotecas da SESAB éé
uma iniciativa da EESP, visando o uma iniciativa da EESP, visando o 
aperfeiaperfeiççoamento da gestão da oamento da gestão da 
informainformaçção institucional, difusão do ão institucional, difusão do 
conhecimento, estabelecimento de conhecimento, estabelecimento de 
metodologias e compartilhamento de  metodologias e compartilhamento de  
tecnologias comuns.tecnologias comuns.

ContextualizaContextualizaççãoão



AA SESAB, na sua  atual gestão, assume como SESAB, na sua  atual gestão, assume como 
uma das suas prioridades o fortalecimento da uma das suas prioridades o fortalecimento da 
PolPolíítica de Recursos Humanos em Satica de Recursos Humanos em Saúúde.de.

A EESP, empenhaA EESP, empenha--se  na criase  na criaçção de um Sistema ão de um Sistema 
de Bibliotecas descentralizadas e integradas que de Bibliotecas descentralizadas e integradas que 
funcione  como parte integrante no processo   de funcione  como parte integrante no processo   de 
educaeducaçção permanente dos recursos humanos ão permanente dos recursos humanos 
que atuam no SUS/Bahia. que atuam no SUS/Bahia. 

ContextualizaContextualizaççãoão



O Sistema Integrado de Bibliotecas O Sistema Integrado de Bibliotecas 
tem por finalidade a democratizatem por finalidade a democratizaçção da ão da 
informainformaçção e da comunicaão e da comunicaçção em ão em 
todos os aspectos, garantindo o todos os aspectos, garantindo o 
aperfeiaperfeiççoamento, a integraoamento, a integraçção e a ão e a 
articulaarticulaçção com os sistemas de base ão com os sistemas de base 
de dados de interesse para a sade dados de interesse para a saúúdede..

ContextualizaContextualizaççãoão



Fortalecimento da gestão da informaFortalecimento da gestão da informaçção e do ão e do 
conhecimento tconhecimento téécnico cientcnico cientíífico em safico em saúúde no de no 
Estado.Estado.

Acesso universal e eqAcesso universal e eqüüitativo itativo ààs fontes de s fontes de 
informainformaçção em saão em saúúde no âmbito do SUS.de no âmbito do SUS.

IntegraIntegraçção da SESAB ao desenvolvimento da ão da SESAB ao desenvolvimento da 
Biblioteca Virtual de SaBiblioteca Virtual de Saúúde atravde atravéés da s da RedeRede--
BiblioSUSBiblioSUS..

Incentivo Incentivo àà produproduçção cientão cientíífica estadual.fica estadual.



O Projeto propõe que as Bibliotecas da O Projeto propõe que as Bibliotecas da 
RedeRede--SESAB deixem de ser apenas SESAB deixem de ser apenas 
depositdepositáárias de informarias de informaçções, esperando a ões, esperando a 
demanda espontânea, mas sejam pdemanda espontânea, mas sejam póólos los 
geradores de conhecimento.geradores de conhecimento.



Profissionais de saProfissionais de saúúde, trabalhadores, de, trabalhadores, 
discentes, docentes, gestores dos sistemas de discentes, docentes, gestores dos sistemas de 
sasaúúde e de educade e de educaçção, pesquisadores em ão, pesquisadores em 
educaeducaçção e saão e saúúde pde púública, pblica, púúblico em geral blico em geral 
que tenha interesse  em assuntos na que tenha interesse  em assuntos na áárea de rea de 
sasaúúde.de.

PPúúblico Alvoblico Alvo



Objetivo GeralObjetivo Geral

Implantar o Sistema Integrado de Implantar o Sistema Integrado de 
Bibliotecas em SaBibliotecas em Saúúde no âmbito do de no âmbito do 
Sistema Sistema ÚÚnico de Sanico de Saúúde no Estado da de no Estado da 
Bahia.Bahia.



Objetivos EspecObjetivos Especííficos:ficos:

GGarantir a preservaarantir a preservaçção da memão da memóória tria téécnicacnica--
institucional, seu acesso e sua difusão;institucional, seu acesso e sua difusão;

Efetivar o amplo controle bibliogrEfetivar o amplo controle bibliográáfico da fico da 
literatura e dos produtos literatura e dos produtos informacionaisinformacionais de de 
carcarááter tter téécnicocnico--cientcientíífico, educacional, fico, educacional, 
normativo e/ou cultural, gerados no campo normativo e/ou cultural, gerados no campo 
da gestão, pesquisa e controle social na da gestão, pesquisa e controle social na 
áárea da sarea da saúúdede;;



Promover a difusão do conhecimento Promover a difusão do conhecimento 
ttéécnicocnico--cientcientíífico e o acesso fico e o acesso àà informainformaçção ão 
em saem saúúde;de;

Integrar as fontes de informaIntegrar as fontes de informaçção, definindo ão, definindo 
critcritéérios de selerios de seleçção, aquisião, aquisiçção e ão e 
disseminadisseminaçção da informaão da informaçção cientão cientíífica e fica e 
ttéécnica de educacnica de educaçção profissional em saão profissional em saúúde;de;

Objetivos EspecObjetivos Especííficos:ficos:



Estimular o trabalho cooperativo entre os Estimular o trabalho cooperativo entre os 
profissionais da SESAB envolvidos com profissionais da SESAB envolvidos com 
atividades de gestão da informaatividades de gestão da informaçção em ão em 
sasaúúdede;;

Ampliar e democratizar o acesso Ampliar e democratizar o acesso ààs s 
informainformaçções em saões em saúúde de forma a estimular de de forma a estimular 
a participaa participaçção popular nos processos de ão popular nos processos de 
decisões das poldecisões das polííticas de saticas de saúúde.de.

Objetivos EspecObjetivos Especííficos:ficos:



Resultados Esperados:Resultados Esperados:

PreservaPreservaçção da Memão da Memóória Institucional no ria Institucional no 
âmbito da SESAB;âmbito da SESAB;

Sistema de controle bibliogrSistema de controle bibliográáfico e fico e 
disseminadisseminaçção da literatura tão da literatura téécnica e cnica e 
cientcientíífica em safica em saúúde no âmbito do SUSde no âmbito do SUS--BA, BA, 
operando de modo roperando de modo ráápido e eficiente, e pido e eficiente, e 
sendo acesssendo acessíível de modo universal na WEB;vel de modo universal na WEB;



IntegraIntegraçção das Bibliotecas da ão das Bibliotecas da 
SESAB;SESAB;

ParticipaParticipaçção das Bibliotecas da ão das Bibliotecas da 
SESAB na SESAB na RedeRede--BiblioSUSBiblioSUS (BVS, (BVS, 
Comunidade Virtual, Coleciona Comunidade Virtual, Coleciona 
SUS).SUS).



Diagnóstico da situação atual .
Definição do Plano de Ação .
Classificação em 3 níveis

- Nível  1 Biblioteca Central
- Nível  2 Bibliotecas Hospitais Escola     
- Nível  3 Bibliotecas Centros de Referência

MetodologiaMetodologia



MetodologiaMetodologia

CoordenaCoordenaçção do Sistema ão do Sistema -- Setor de Setor de 
DocumentaDocumentaçção de EESP.ão de EESP.

Metodologia  de trabalho comum.Metodologia  de trabalho comum.

Autonomia das Bibliotecas, na disponibilidade Autonomia das Bibliotecas, na disponibilidade 
dos servidos serviçços, de acordo com as necessidades os, de acordo com as necessidades 
da unidade em que esta estda unidade em que esta estáá inserida.inserida.



Biblioteca da EESP se constituirBiblioteca da EESP se constituiráá
depdepóósito obrigatsito obrigatóório da memrio da memóória ria 
Institucional.Institucional.

Setor de DocumentaSetor de Documentaçção EESP ão EESP ––
Alimentar  Base de Dados do Coleciona Alimentar  Base de Dados do Coleciona 
SUS. Metodologia LILACS/ BIREME SUS. Metodologia LILACS/ BIREME 
(LILDBI)(LILDBI)

MetodologiaMetodologia



RECURSOSRECURSOS
Humanos : Humanos : 

ContrataContrataçção de bibliotecão de bibliotecáários para dar rios para dar 
suporte a rede; suporte a rede; 
ContrataContrataçção de Estagião de Estagiáários de  rios de  
Biblioteconomia;Biblioteconomia;
AtualizaAtualizaçção  e capacitaão  e capacitaçção de pessoal; ão de pessoal; 
Monitoramento e acompanhamento. Monitoramento e acompanhamento. 

FFíísicos sicos –– Equipamentos e InstalaEquipamentos e Instalaççõesões

Financeiros Financeiros 



Instrumento de Instrumento de 
Acompanhamento e AvaliaAcompanhamento e Avaliaçção:ão:

Supervisão.Supervisão.

Pesquisa de satisfaPesquisa de satisfaçção de usuão de usuáário.rio.

EstatEstatíística das  Bibliotecas.stica das  Bibliotecas.
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Rede de Bibliotecas Rede de Bibliotecas 

SESABSESAB

Salvador Salvador --BABA



ACESSO: 

http://www.saude.ba.gov.br/biblioteca/

• Escola Estadual de Saúde Pública – EESP

• Escola de Formação Técnica em Saúde – EFTS

• Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador – CESAT

• Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental – DIVISA

Aplicativo:  PHL

Bibliotecas em RedeBibliotecas em Rede



Bibliotecas em ImplantaBibliotecas em Implantaççãoão

• Serviço Estadual de Oncologia – CICAN

• Centro de Referência Estadual para Assistência 
ao Diabetes e Endocrinologia – CEDEBA

• Hospital Juliano Moreira  - HJM

• Hospital Central Roberto Santos - HCRS

• Hospital Ana Nery - HAN



Escola Estadual de Saúde Pública –EESP 
Professor Francisco Magalhães Netto 

Salvador - Bahia



Biblioteca da    EESP   



Inauguração da 1ª Estação BVS -BA



Inauguração da 1ª Estação BVS -BA



1ª Estação BVS – BA  
EESP



Acervo Biblioteca EESP



Biblioteca EESP 
Balcão Atendimento



Biblioteca EESP 
Espaço Leitura



Biblioteca EESP



Alunos da FTC recebem instruções como 
acessar BVS e utilizar os serviços da EESP



Estudantes de Faculdades Baiana utilizam a Biblioteca EESP



Biblioteca  do  Serviço Estadual de Oncologia - CICAN



Biblioteca  do  Serviço Estadual de Oncologia - CICAN



Biblioteca do Centro de Referência Estadual para Assistência ao Biblioteca do Centro de Referência Estadual para Assistência ao 
Diabetes e Endocrinologia Diabetes e Endocrinologia -- CEDEBACEDEBA



Memorial e Biblioteca do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira



Sistema Integrado  de Bibliotecas da SESAB 

visa  prover o acesso à informação em saúde: 

• Nível Central

• Hospitais com Programas de Residências

• Centros de Referência

• Diretorias Regionais de Saúde

• Conselhos de Secretários Municipais de Saúde

• Macrorregiões de Saúde
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