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• Foi criada em 30 de março de 2004  para 

atender às necessidades internas de 
produção científica, possibilitando o acesso 
às fontes de informação diversas, bem como 
as especializadas em Traumatologia e 
Ortopedia. 

• Encontra-se registrada no Conselho 
Regional de Biblioteconomia, desde 6 de 
junho de 2005. 
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APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

• A Biblioteca da COENP tem como objetivo 

primordial facultar à força de trabalho do 

INTO os recursos bibliográficos necessários 

à investigação científica e ao ensino, desde 

a aquisição da bibliografia à disseminação 

da informação.
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• A sua atuação desenvolve-se com o intuito 
de facilitar o acesso à informação e à
documentação existentes em seu acervo, 
nos mais variados suportes, através de um 
conjunto de serviços que promove e 
disponibiliza com rapidez e eficiência as 
solicitações dos usuários que a ela se 
dirigem.
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• Pesquisa Bibliográfica;

• Acesso à Internet;

• Divulgação do Acervo;

• Consulta Local;

• Empréstimo Domiciliar;

• Serviço de Fotocópia;

• Videoteca (Auditório da Biblioteca).
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ACERVOACERVO

• É composto de, aproximadamente, 2000 

itens entre monografias, teses e periódicos;

• Está disponível através da Base de Dados 

Coleciona-SUS (Internet);

• Para sua organização estrutural, utilizam-se 

os  Manuais da LILACS/LILDBI Web.
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• São encontrados volumes nas áreas de 

Traumatologia e Ortopedia, Enfermagem, 

Nutrição, Fisioterapia e Farmácia;

• Tipologia: Literatura Especializada, Manuais, 

Teses e Periódicos;

• Formas de Aquisição Mais Comuns: Compra, 

através de Licitação, ou Doação por parte dos 

funcionários e outros.
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• A Biblioteca possui um cadastro de 
aproximadamente 40 usuários, entre 
residentes de medicina e residentes de 
enfermagem em seu controle interno, além 
de oferecer suporte aos estagiários das 
Universidades conveniadas, através da 
Área de Residência e Estágios  
Multiprofissionais. 
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• Futuramente está prevista a adoção e a 

constante atualização de um novo Banco de 

Dados, que possa oferecer um controle e o 

registro de todos os funcionários do INTO , 

disponibilizando o acervo da Biblioteca com 

uma amplitude maior.
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• Com a implementação da Rede, a Biblioteca 

colabora na organização da memória técnica 

institucional, reunindo todo o material 

relacionado à história do INTO;

• Os setores de Comunicação e Informática 

passaram a atuar de forma integrada junto à

Biblioteca, permitindo desenvolver suas ações 

com maior eficácia.
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• As informações passaram a ser 

compartilhadas com mais freqüência entre 

os usuários da Rede;

• A forma da apresentação do modelo BVS é

vista (e utilizada) pelos residentes, 

acadêmicos e funcionários do INTO que 

freqüentam a Biblioteca. 
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• O site da Rede BIBLIOSUS atua como 

importante ferramenta de 

gerenciamento das atividades da 

Biblioteca do INTO.
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Projetos conjuntos têm mais 

chance de sucesso quando se 

beneficiam de ambos os lados. 

(Eurípedes)
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Telefones:
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(021) 3512-4999 ramal 609
E-mail: lsilveira@into.saude.gov.br
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