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RESUMO 

 

A pesquisa, “Compilação de serviços e produtos em ambientes digitais oferecidos por 

bibliotecas especializadas na área se saúde no Estado Do Rio De Janeiro”, têm por objetivo 

listar os serviços e produtos oferecidos por bibliotecas especializadas em saúde no Rio de 

Janeiro, em ambiente digital. Para isso foi feita uma revisão das literaturas nacionais e 

internacionais a respeito dos serviços e produtos de informação em meio digital, bem como 

um estudo sobre a informação na área da saúde, contemplando temáticas tais como Medicina 

Baseada em Evidência (MBE) para melhor auxiliar na compreensão dos processos 

informacionais na área da saúde e na construção do roteiro de entrevista.  As entrevistas 

foram realizadas, nos meses de outubro de 2017 a março de 2018, com bibliotecários das 

unidades de informação que fazem parte da Associação dos Profissionais de Informação e 

Documentação em Ciências da Saúde do Rio de Janeiro (APCIS-RJ) e demais profissionais 
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atuantes na área que, apesar de não serem associados a APCIS-RJ, foram localizados através 

do guia de bibliotecas da instituição. A partir dessas entrevistas buscou-se obter quais os 

serviços e produtos de informação são oferecidos por essas instituições em ambiente digital. 

 

Palavras-chave: Biblioteca Especializada.  Área da Saúde. Serviços e Produtos de 

Informação. Recursos de Informação em Ambiente Digital. APCIS-RJ.  

 

ABSTRACT 

 

 

The research "Compilation of digital medical data services and products is offered in the 

health area of Rio de Janeiro". . The evaluation of national and international literacy and 

medical information in medical media, have been a study in the health area, contemplating 

them such as Medicine in English (MBE) to better assist in the reading of process information 

in the area of Health and the construction of the interview script. The research was carried out 

in the months of 2017 and 2018, based on information units that are part of the Association of 

Professionals of Information and Documentation in Health Sciences of Rio de Janeiro 

(APCIS-RJ). in the area, although it is not associated with APCIS-RJ. From this, the schools 

seek out what services and information products are offered by these institutions in a digital 

environment. 

 

Keywords: Specialized Library. Health Area. Services and Information Products. 

Information Resources in Digital Environment. APCIS-RJ. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Desde os tempos primórdios o ser humano vem buscando conhecimento. Inicialmente 

com o propósito de sobreviver e posteriormente com o intuito de criar métodos que 

facilitassem as atividades cotidianas. Desde então o homem procura sempre desenvolver seus 

conhecimentos, e para isso ele necessita de informação.  

Para suprir as necessidades informacionais na atualidade têm-se as unidades de 

informação, tais como a biblioteca que oferecem serviços de informação. Esses, por sua vez, 

instruídos por um bibliotecário, profissional que deve buscar compreender qual a necessidade 

informacional de seu usuário e lançar mão de técnicas e recursos para supri-la. 

Tendo em vista esse cenário de necessidade informacional atual, principalmente na 

área de Ciências da Saúde, essa pesquisa busca, como objetivo geral, compilar os produtos e 

serviços oferecidos em meio digital pelas bibliotecas especializadas na área da saúde no 

estado do Rio de Janeiro que fazem parte do Guia de Bibliotecas da Associação dos 

Profissionais de Informação e Documentação em Ciências da Saúde do Rio de Janeiro 

(APCIS-RJ). Associação que atua no estado do Rio de Janeiro desde 1969, auxiliando na 

capacitação dos profissionais de informação em saúde atuantes nas bibliotecas e centros de 

informação do Rio de Janeiro, promovendo cursos e demais eventos que possam contribuir 

para o aprendizado, principalmente a partir da troca de experiências entre os profissionais que 

são colocados em contato por meio desta.  

Questiona-se, portanto se este suporte oferecido pela APCIS-RJ é suficiente para que 

esses centros de informação sejam referência em excelência no que diz respeito a oferta de 

serviços de informação. Isto é, se apenas essa parceria e o contato com outros profissionais da 

área de informação em saúde conseguem fazer com que um centro de informação ofereça 

serviços de excelência. 

Para alcançar o objetivo acima citado realizou-se um levantamento bibliográfico sobre 

serviços de informação e foi proposto aos profissionais de informação em saúde que 

participassem de uma entrevista a fim de se investigar quais os produtos e serviços 

informacionais são oferecidos e como se dá essa oferta.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO TEMÁTICA 

 

Atualmente existem diversas ferramentas disponíveis para se obter informação, 

principalmente em meio digital. Cientes desse fato, as bibliotecas têm investido cada vez mais 

em tecnologias informacionais, visando acompanhar a acelerada produção de conhecimento e 

oferecer informações atualizadas de maneira rápida e precisa. Por isso, grande parte dessas 

unidades vem lançando mão dos serviços de informação em ambiente digital. 

Para se obtiver resultados satisfatórios sobre os serviços de informação, 

especificamente, nas unidades de informação especializadas na área da saúde, foi preciso 

entrar em contato com profissionais da biblioteca do Campus Saúde, do Sistema de 

Bibliotecas da UFMG, onde foi realizada uma visita para receber orientação sobre a utilização 

das bases de dados de Ciências Biomédicas, e discutir os serviços de referência e informação 

digital na área da saúde. 

 

2.1 SRID – Serviço de Referência e Informação Digital 

Segundo Lankes (2001 apud FERREIRA, 2004, p. 3), o SRID pode ser descrito como: 

 

[...] uma rede de conhecimentos técnicos, intermediação, e recursos colocados à 

disposição de alguém que procura informação num ambiente “em linha”. O campo 

da referência digital aborda assuntos relacionados com metadados, intermediação 

humana em ambiente de acesso remoto e controle de qualidade de recursos em rede 

[...] 

 

 

2.2 As SRD's na área da saúde 

 

As SRD's ocupam lugar de grande importância no ofício dos pesquisadores de 

diversas áreas do conhecimento. Essas agilizam e melhoram o desempenho das pesquisas, 

além de facilitar o acesso a informações relevantes pertencentes ao conhecimento já 

registrado. Por isso essas ferramentas também se tornam indispensáveis na área da saúde, uma 

vez que este é um campo complexo que requer respostas rápidas e eficientes para tomada de 

decisões clínicas, como é o caso das pesquisas voltadas para a prática da Medicina Baseada 

em Evidência (MBE). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para coleta de dados foi realizado o contato com todas as 78 bibliotecas presentes no 

Guia de Bibliotecas, disponível no site da APCIS-RJ, através do endereço de e-mail retirado 

do mesmo. Inicialmente o índice de respostas ao convite para participar da pesquisa foi baixo, 

e cerca de 14 bibliotecas tiveram o e-mail devolvido. 

Diante do ocorrido foi feita uma nova tentativa por e-mail, além de contato por meio 

de páginas nas redes sociais das bibliotecas/instituições. 

 

3.1 A unidade de informação, seus serviços e produtos de informação 

O público principal das bibliotecas participantes consiste em estudantes da área da 

saúde, sendo que 29,41% disseram que o público principal é de estudantes; professores e 

pesquisadores da área da saúde.  

 

A maioria das bibliotecas que disseram não atuar em MBE justificou o fato devido à 

falta de demanda. Houve uma biblioteca que respondeu não atuar com MBE, mas alegou 

atuar com Enfermagem Baseada em Evidência. No entanto retomando a definição dada acima 

sobre MBE, esse termo pode ser utilizado para qualquer área da saúde como um todo e não 

Medicina como terminologia restrita ao curso de Medicina e respectivas atuações 

profissionais. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pôde-se notar que a maioria das bibliotecas/unidades de informação possuem histórico 

de grandes investimentos em inovação, pois mostram que sempre buscaram se atualizar, 

inovar e oferecer o melhor para seus usuários. Fato que pode ser notado principalmente 

porque mais de 97% das bibliotecas possuem serviços/produtos em meio digital sendo metade 

das unidades com infraestrutura para uso desses serviços e as que não possuem alegaram que 

a instituição possui laboratórios de informática. Isso significa que essas unidades de 

informação estão acompanhando os progressos advindos da tecnologia da informação e 

aplicando-os na área de informação em saúde.  
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