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RESUMO 

 

Pesquisa em andamento sobre práticas de informação de profissionais bibliotecários de saúde 

que atuam em instituições hospitalares. Para tanto, realiza um estudo de caso, com ênfase no 

público médico do Hospital Regional do Cariri, Estado do Ceará. Diante da variedade de 

canais de informação disponíveis, investiga a contribuição da Biblioteconomia, por meio da 

biblioteca especializada ou centros de informação. Ao justificar o interesse pela temática, 

esclarece que, durante a formação acadêmica, a biblioteca assume relevante papel na 

mediação da informação para o futuro médico, fora do ambiente da educação formal. 

Todavia, pouco se conhece sobre o uso de fontes mediadas por instituições bibliotecárias 

inseridas em espaços de atendimento e tratamento de doentes. Os resultados preliminares 

apontam a inexistência de uma unidade de informação nessa instituição – elemento indicativo 

de contribuição direta do campo biblioteconômico. A presença da Biblioteconomia é 

constatada, pelo contato indireto com fontes de bibliotecas acadêmicas, promotoras de acesso 

às bases de dados especializadas. 
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This is an ongoing research about information practices of health professionals who work in 

hospital institutions. Through a case study, this study focus on the community of the Regional 

Hospital of Cariri, with emphasis on the medical public. Given the variety of information 

channels available, it investigates the contribution of Librarianship, represented by the special 

library or information centers within hospitals, to access information. When justifying interest 

in the subject, it argues that during the academic course, the library plays a relevant role in 

mediating information for the future physician; outside the formal educational environment, 

however, little is known about the use of sources mediated by library institutions inserted in 

hospitals. Preliminary results point to the inexistence of a specialized library or information 

center in the institution - a key element that indicates a direct contribution of the library field. 

The presence of librarianship is evidenced, however, by indirect contact with sources of 

academic, which are mediated by academic libraries. 

 

Keywords: Medical libraries. Information practices. Special libraries.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O avanço da ciência e da técnica é, na contemporaneidade, cada vez ditado pelas 

variáveis socioculturais que orientam os fluxos informacionais das diferentes práticas sociais. 

Na Medicina, cujas práticas são centradas em prontuários, diagnósticos, tratamento e cura de 

doentes, destaca-se a imprescindibilidade da organização documentária para atender as 

necessidades de informação dos profissionais médicos. Neste trabalho, investiga-se o contexto 

dos hospitais e o papel da biblioteconomia – disciplina que compõe o campo da informação. 

Em perspectiva ideal, as práticas médicas de cunho clínico nos hospitais são mediadas pela 

biblioteca (ou centro de informação) especializada. 

De modo geral, as bibliotecas possuem o papel em comum de facilitar o acesso e uso 

de informação. Nelas, atuam os bibliotecários, considerados por Targino (2000) um dos 

profissionais da informação – aquele que seleciona e atualiza, organiza, dissemina 

informações de acordo com as necessidades de informação dos variados públicos das 

bibliotecas. Possuem ainda, sobretudo na Sociedade Aprendente, a responsabilidade social na 

promoção do pensamento crítico e das essenciais competências em informação (SERAFIM; 

FREIRE, 2012).  

Esta linha teórica, alicerçada pelo modelo societário de desenvolvimento largamente 

conhecido como “Sociedade da Informação” (WERTHEIN, 2000), nem sempre é observada 
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na prática. Neste estudo, as contribuições biblioteconômicas às práticas clínicas são utilizadas 

para análise de realidade local, no Hospital Regional do Cariri (HRC) instituição hospitalar de 

referência no Estado do Ceará. A relevância desta instituição pode ser medida pela amplitude 

da região a qual ele pretende atender – a região do cariri cearense, que comporta a maior e 

mais importante cidade do interior do Estado, incluindo em número de habitantes, e mais 28 

municípios localizados na região centro-sul do Ceará.  

O desenvolvimento da região do Cariri, ocorrido nas últimas duas décadas, também 

foi proporcionado pelo surgimento de novas faculdades e universidades, tornando-se 

referência no ensino médico, tanto público quanto privado. Paralelamente, foram 

desenvolvidos estudos (e atividades de ensino, sobretudo oriundos do curso de 

biblioteconomia, surgido no ano de 2006) sobre as práticas de informação médica, 

eminentemente centrados no âmbito da formação médica e do papel da biblioteca acadêmica 

neste contexto.  

Pouco se conhece sobre as outras dimensões e naturezas da informação médica que 

suprem as necessidades de informação do público médico já formado. Este estudo assume a 

tarefa investigativa em torno da questão: como ocorre o fluxo de informação que supre a 

prática clínica do profissional médico do HRC? Responder a esta questão geral implica na 

reflexão sobre: como é o regime de informação (GONZALEZ DE GOMEZ, 1999, que inclui 

os atores, dispositivos, artefatos e ações de informação) local a luz das práticas de informação 

dos médicos? Como a biblioteconomia está contribuindo para a prática de informação dos 

médicos? Em outras palavras, como a biblioteconomia (e instituições correlatas) exerce a sua 

responsabilidade social para o público que necessita de informação para a prática clínica? 

Estes questionamentos iniciais orientam os objetivos desta pesquisa:  

a) geral – analisar os fluxos de informação que suprem a prática clínica do profissional 

médico do HRC; 

b) específicos:  

- Mapear o regime de informação (atores, dispositivos, artefatos e ações de informação) local 

a luz das práticas de informação dos médicos; 

- compreender como a biblioteconomia (e instituições correlatas) está contribuindo para a 

prática de informação dos médicos, especialmente a desenvolvida no atendimento aos 

pacientes; 
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- fomentar o debate sobre a responsabilidade social da biblioteconomia para o público que 

necessita de informação para a prática clínica. 

 

2 BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS  

 

As bibliotecas foram adquirindo diversas funcionalidades ao longo da História desde a 

biblioteca de Assurbanípal, passando por Alexandria, Roma, Conventos Beneditinos até a 

atualidade, várias funções lhes foram atribuídas: 

Talvez fosse uma função de recolha, para não deixar dispersos os rolos ou volumes. 

Mais tarde, creio que a sua função tenha sido de entesourar: eram valiosos, os rolos. 

Depois, na época beneditina, de transcrever: a biblioteca quase como uma zona de 

passagem, o livro chega, é transcrito e o original ou a cópia voltam a partir. [...] 

talvez já entre Augusto e Constantino, a função de uma biblioteca seria também a de 

fazer com que as pessoas lessem [...]. Mas depois creio que nasceram bibliotecas 

cuja função era de não deixar ler, de esconder, de ocultar o livro (ECO, 1987, p. 15-

16).  

Segundo a International Federation of Library Associations and Institutions (1999) na 

atualidade, as bibliotecas proporcionam acesso à informação, às ideias. São portas de acesso 

ao conhecimento, ao pensamento e à cultura. Tem a responsabilidade de garantir e facilitar o 

acesso às expressões do conhecimento e da atividade intelectual. Com este fim, devem 

adquirir, preservar e disponibilizar a mais ampla variedade de documentos, refletindo a 

pluralidade destes. Além disso, podem comunicar, difundir e estabelecer serviços aos 

usuários, para que entrem em contato com as informações contidas nos fundos bibliográficos.  

Em consulta ao site do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (2018) os tipos de 

bibliotecas são classificados pelas funções e serviços oferecidos, pela comunidade e pelo 

vínculo institucional. Desta forma existem vários, as bibliotecas públicas, comunitárias, 

escolares, universitárias, especializadas entre outras. Dentre a variedade de tipologias 

existentes optou-se neste trabalho tratar das bibliotecas especializadas, mais especificamente 

as hospitalares, por ser uma temática pouco abordada na área Biblioteconômica e, quando são 

estudadas tornam-se mais direcionadas aos pacientes, principalmente às crianças com câncer. 

Observou-se a escassez de estudos direcionados com mais especificidade para os profissionais 

da saúde. 

As Bibliotecas Especializadas surgiram por volta do século XX, no período pós 

Segunda Guerra Mundial, com o progresso científico e técnico e por conta das necessidades 

informacionais das instituições. Dentre seus objetivos destacam-se a prestação de serviços 
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especializados e personalizados, auxílio na capacitação técnica e científica, facilitar a 

recuperação de informações específicas, fornecer informação de forma rápida e eficaz com 

centralidade em dada área do conhecimento, tendo em vista o atendimento das necessidades 

informacionais de seus usuários e a disseminação seletiva de informação (FIGUEIREDO, 

1978). 

Quanto ao acervo, segundo Ashworth (1967, p. 632), a biblioteca especializada é uma 

biblioteca quase que exclusivamente dedicada a publicações sobre um assunto ou sobre um 

grupo de assuntos em particular. Inclui coleções de uma espécie particular de documentos. A 

Biblioteca Especializada é como um centro processador de informações, tomado como local 

de suporte à informação, com o papel de vinculá-la ao planejamento, decisão e solução de 

problemas (MAIA et al., 1991). São constituídas por acervos que devem suprir à necessidade 

da organização a qual está inserida, contendo materiais de assuntos específicos que abrangem 

as áreas afins.  

O aparecimento dessas bibliotecas deu-se, inicialmente, nas universidades com 

coleções específicas voltadas para os cursos ofertados. Constituem-se unidades vinculadas às 

instituições governamentais, particulares ou associações organizadas com o objetivo de 

disponibilizar aos usuários informações relevantes em um campo ou assunto específico 

(CESARINO, 1978). A Biblioteca Especializada é de caráter holístico e participativo, pois 

tem uma comunicação intersetorial e serve de suporte técnico e científico, além de fazer 

intercâmbio com outros setores informacionais e fontes. Diferencia-se de outros tipos de 

biblioteca pela orientação voltada ao assunto e o atendimento de objetivos mais específicos 

(CESARINO, 1978).  

Essa unidade de informação especializada não só dissemina informação como produz 

informação, além da interação e dependência contínua com outras bibliotecas e centros de 

informação da mesma especialidade. De acordo com Figueiredo (1978) seu funcionamento é 

direcionado para recuperação de informações específicas a determinados grupos do 

conhecimento. Suas coleções são compostas por diversos suportes, materiais ricos em 

informação que contribuem diretamente para as áreas afins da instituição a que serve. Como 

toda biblioteca, a especializada tem como objetivo geral o armazenamento, organização e a 

disseminação das informações. 
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Para Miranda (2007), as bibliotecas especializadas atuam como agentes 

disseminadores de conhecimentos necessários nos estudos e tomadas de decisões das 

instituições às quais pertencem. Constituem-se ambientes essenciais para cooperar na 

disseminação do conhecimento especializado. Nesse direcionamento, investigar a ausência ou 

não dessas bibliotecas nas unidades hospitalares é relevante para fomentar discussões acerca 

dessa temática. 

 

2.1 Biblioteca Hospitalar 

  

As bibliotecas das Ciências da Saúde constituem parte das bibliotecas especializadas, 

que reúnem, tratam e difundem informações relativas a um tema ou grupo de temas, se 

ocupam quase exclusivamente da literatura sobre um determinado campo ou grupo de 

assuntos afins direcionadas para públicos específicos (VELLOSILLOS, 1996).  

As primeiras bibliotecas hospitalares surgiram na Inglaterra no século XV com 

destaque para a biblioteca do Hospital São Bartolomeu onde foi iniciada uma pequena coleção 

de livros para uso de seus médicos. Nos EUA e nos países escandinavos essas instituições são 

comuns e muitas delas foram fundadas nos séculos XVII e XVIII (LIMA, 1973).   

Para Beneduzi (2004) a biblioteca hospitalar atende demandas informacionais de 

pacientes e do corpo clínico. É considerada especializada quando sua literatura e atendimento 

são voltadas à população médica, por possuir literaturas específicas na área da saúde. 

Conforme a literatura pesquisada, as bibliotecas hospitalares ainda são ínfimas e, quando 

existem são mais direcionadas aos pacientes, com ênfase para a temática biblioterapia. Em 

detrimento disso, são poucos os profissionais da saúde contemplados com essas unidades 

informacionais em seus locais de trabalho.  

Durante a formação acadêmica, o futuro corpo médico, tem o apoio dessas instituições 

onde realizam seus cursos, cooperando para o acesso à informação especializada. Após o seu 

egresso da academia, carecem de se manterem atualizados, necessitando, portanto, de acervo 

especializado nos mais diversos suportes, digitais, virtuais etc. Deste modo, a existência de 

bibliotecas hospitalares especializadas é importante pela oferta e disponibilização da 

informação especializada para esse público em seus locais de atuação. 
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3 Responsabilidade Social do Bibliotecário  

 

A responsabilidade social está relacionada com a vida em sociedade, a harmonia entre 

grupos de pessoas ou povos. Pode ser denominada como o comprometimento que uma 

organização ou indivíduo exerce sobre a sociedade ou determinadas comunidades específicas 

(BOWEN 1953, apud ASHLEY, 2003). No tocante às profissões, a responsabilidade social 

está atrelada ao cumprimento de suas atribuições com o propósito de cooperar com o bem-

estar social. 

 Acerca da responsabilidade social do bibliotecário, não é recente. Surgiu na década de 

1950, no período pós Segunda Guerra Mundial. Em seus primórdios, destacava-se, 

principalmente, em organizar o acervo e torná-lo acessível para todo e qualquer tipo de 

usuário a fim de suprir as suas necessidades (DU MONT 1991, apud DANTAS; GARCIA, 

2013).  

Com as transformações advindas do progresso das sociedades, houve modificações 

nas atribuições dos profissionais das diversas áreas. Assim, a visão pragmática do acervo 

evoluiu para o usuário. Nesse sentido, a atuação profissional do bibliotecário não se restringe 

somente à organização do acervo da biblioteca como também atuar em função dos seus 

usuários e suas necessidades informacionais (MORAES; LUCAS, 2012). Essa concepção 

permitiu a disseminação da informação no fazer bibliotecário. 

Nessa perspectiva destaca-se, 

O bibliotecário diante do novo contexto informacional atua na regulação do fluxo de 

informações presentes na sociedade, de forma a mapear os pontos de utilização da 

informação, identificando onde há falta de informação e onde há excessos. 

Analisando as informações, seus tipos e formatos, ele fabrica produtos 

informacionais, para a sociedade e organizações, tendo em vista a utilização das 

informações visando o livre fluxo (MORAES; LUCAS, 2012, p. 115). 

Na visão de Moraes e Lucas (2012) o bibliotecário, um dos profissionais da 

informação, possui papel importante na sociedade contemporânea. Ele é o profissional 

qualificado para disseminar as informações, nos mais variados suportes informacionais, 

possibilitando que essas cheguem aos usuários e atendam às suas necessidades 

informacionais. Esse profissional tem como um de seus atributos analisar e selecionar as 

fontes de informações mais relevantes para a unidade informacional.  

Cabe a esse profissional, neste cenário da sociedade do conhecimento, “aumentar o 

uso e a satisfação das necessidades de informação de determinada camada social, utilizando 
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as mais sofisticadas técnicas e os meios mais avançados de armazenagem e recuperação de 

informações” (MORAES; LUCAS, 2012, p. 115). Na atualidade, os espaços de atuação para 

os profissionais bibliotecários ampliaram significativamente, pois o elemento informação se 

faz presente nas instituições e/ou organizações e consequentemente, o bibliotecário é o elo 

entre essas informações e os usuários que as buscam.  

Aos bibliotecários que pretendem seguir carreira no âmbito da saúde, Silva (2005, 

apud COSTA; PIRES, 2009, p. 6) enfatiza,  

[...]trabalham em bibliotecas ou em centros de informação localizados em: 

Universidades comunitárias e universidades de ensino superior; Corporações; 

Hospitais e clínicas; Agências governamentais; Portais de Internet; Bibliotecas 

públicas; Centros de pesquisa e fundações. 

No Brasil, os bibliotecários que pretendem trabalhar na área médica devem 

desempenhar suas atividades nas bibliotecas médicas de instituições de ensino ou de saúde, e 

seus usuários são geralmente estudantes da área, professores, pesquisadores e principalmente, 

os profissionais da saúde. Nesse direcionamento, infere-se que os bibliotecários são 

importantes parceiros das equipes médicas, quando sabem compreender sobre os cuidados de 

saúde, pesquisas médicas e educação dos profissionais da saúde, como também, oferecer de 

forma clara as informações de alta qualidade para o público em geral (SILVA, 2005 apud 

COSTA; PIRES, 2009).  

Dialogando com Beneduzi (2004) o profissional bibliotecário que pretende se vincular 

a uma biblioteca hospitalar precisa atentar-se às mudanças e se tornar um grande conhecedor 

da área médica e afins; buscar manter contatos com outros centros de informação similares 

para poder assegurar o intercâmbio de ideias. Para que este profissional ocupe seu lugar e não 

perca espaço no mercado de trabalho, é preciso que o mesmo faça estudos bibliográficos 

referentes aos assuntos específicos presentes na biblioteca, contribuindo com o auxílio correto 

ao seu usuário e deixando de ser um mero organizador de estantes, pois o papel do 

bibliotecário vai além disso.  

Em relação às bibliotecas hospitalares voltada para o corpo clínico, deve haver 

planejamento e base em atividades didáticas, visto que são importantes para a formação e 

aperfeiçoamento dos médicos, enfermeiros, técnicos entre outros (LIMA, 1973 apud COSTA; 

PIRES, 2009). Ainda, em relação à área médica, deve ser bem informado e estar 

constantemente atualizado sobre a área de atuação, conhecer bases de dados e fontes de 
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informação específicas, além de ter bom relacionamento com as pessoas do seu ambiente de 

trabalho.  

Para Costa e Pires (2009) o bibliotecário da saúde deve ter boa comunicação verbal e 

escrita, bom senso e ética, flexibilidade e domínio do inglês, bem como ter conhecimento as 

terminologias da área de saúde e sobre epistemologia, estatística e políticas públicas. Essas 

competências e habilidades, descritas na literatura especializada da área, são de fundamental 

importância para o bom desempenho profissional bibliotecário. 

 

4 METODOLOGIA 

  

Para a consecução dos objetivos traçados, realizou-se um estudo exploratório-

descritivo, na forma de estudo de caso, que segundo Yin (2001, p. 32) é: “[...] uma 

investigação [...] um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos”. 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, cuja população de estudo constitui-

se de médicos atuantes do Hospital Regional do Cariri, localizado na cidade de Juazeiro do 

Norte, Estado do Ceará. O HRC foi inaugurado no ano de 2011 em Juazeiro do Norte, como o 

primeiro hospital público da rede estadual construído no interior do Ceará. Com 27.126,47 

metros quadrados, tem 294 leitos. Desses, 174 são de enfermarias, 49 leitos na emergência, 28 

no hospital-dia, 20 leitos na unidade de terapia intensiva adulto, 15 na unidade de cuidados 

semi-intensivos, distribuídos em seis pavimentos. Assiste uma população de 1,5 milhão de 

habitantes, dos 44 municípios da macrorregião do Cariri, formada pelas regiões de saúde de 

Juazeiro do Norte, Crato, Brejo Santo, Iguatu e Icó (INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO 

HOSPITALAR online, 2017). 

Acompanhando estudos desta natureza, fundamentados na noção de informação 

relativa aos contextos sociais e, portanto, “um assunto tão vasto e fugaz que necessita de uma 

visão mais completa possível para as questões investigadas” (CIBANGU, 2010), será 

utilizado um conjunto de metodologias para a coleta de dados, a saber:  

a) Entrevistas semi-estruturadas, em encontros individuais com os médicos, orientadas em:  

- aspectos demográficos;  
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- práticas de informação (busca e uso de informação): ex. necessidades, fontes, regime, 

barreiras de acesso à informação etc.   

b) Métodos visuais – fotografias, registrando variáveis ambientais em que se realizam as 

práticas de informação (busca e uso de informação.  

Os dados coletados serão analisados com base no método da interpretação de 

sentidos (MINAYO, 2009), no qual está envolvido:  

a) Leitura compreensiva do material selecionado – nesta etapa, constrói-se uma estrutura 

básica para interpretação, sendo realizada constantemente uma categorização dos dados 

coletados; 

b) Exploração do material – a análise densa das falas, dos gestos, dos fatos observados segue 

a seguinte trajetória:  

a) identificação e problematização das ideias explícitas e implícitas no texto; b) 

busca de sentidos mais amplos (socioculturais) atribuídos às ideias; c) diálogo entre 

as ideias problematizadas, informações provenientes de outros estudos acerca do 

assunto e o referencial teórico do estudo (MINAYO, 2009, p. 101).  

c) Elaboração de síntese interpretativa – ocorre a interpretação propriamente dita, na qual os 

dados coletados são decompostos em unidades; articulam-se os objetivos do estudo, a base 

teórica adotada e os dados empíricos. 

Termos de consentimento esclarecido para a instituição e para os pesquisados foram 

alguns dos aspectos éticos atentados por este estudo.  

 

5 RESULTADOS  

  

Apresenta-se aqui dados parciais de pesquisa em andamento. Após as primeiras visitas 

à instituição, constatou-se a inexistência de biblioteca ou centro de informação especializado. 

Este fato indica que há ainda um distanciamento entre os benefícios da existência da 

biblioteca especializada e a realidade vivenciada por médicos da maior parte das instituições 

hospitalares brasileiras.  

Estudos nesta área ressaltam escassez de literaturas voltadas para o tema, ressaltando 

que os artigos encontrados são, em maior parte, direcionados para a prática da biblioterapia. A 

falta de teorização sobre a temática pode ser reflexo, portanto, da ausência de setores 

hospitalares em que atuam os bibliotecários.  
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A desvalorização pela biblioteca especializada contrapõe a situação da biblioteca 

acadêmica, que ainda se destaca como principal canal de informação na área clínica – seja 

para médicos em formação seja para os já formados. Após formado, contudo, os serviços 

bibliotecários tornam-se restritos, exigindo dos profissionais médicos a busca de meios 

alternativos para acesso à informação clínica, através de serviços de bases de dados, livros, os 

quais são bastante dispendiosos.  

Quanto à qualificação e competência profissional, os profissionais da saúde precisam 

manter-se atualizados sobre as descobertas científicas relevantes para seu campo de atuação, 

doenças, diagnóstico e tratamento (Medicina Baseada em Evidências), a inovação no ramo 

farmacêutico etc.  

A ausência da biblioteca especializada no HRC pode ser compreendida por vários 

motivos, por exemplo a escassez de verbas governamentais para estruturação do espaço, 

compra e atualização do acervo informacional etc. Reflete ainda o desinteresse ou a falta de 

conhecimento sobre os benefícios deste canal para a disseminação eficaz da informação 

especializada, tanto para médicos quanto para pacientes.  

Este fato deve também ser analisado sob o prisma do marketing do profissional do 

bibliotecário, pouco desenvolvido por aqueles que formam o campo da biblioteconomia. A 

presença do curso de biblioteconomia na região constitui oportunidade de reverter este 

quadro, desenvolvendo ações de conscientização para a relevância das bibliotecas 

especializadas – um espaço de construção de conhecimento, receptivo e agradável, que 

fornece produtos e serviços de informação com credibilidade, incluindo aquelas necessárias à 

prática clínica.  

Notadamente, esta desatenção é reflexo de tendência cultural brasileira sobre as 

bibliotecas, de sua ausência desde os primeiros estágios escolares e se perpetua até o ensino 

médio, sendo obrigatória sua existência no ensino superior. Essa ausência nas instituições 

educacionais pode ser um dos reflexos das bibliotecas em outras instâncias sociais, como as 

empresas, hospitais etc. Fato esse que merece ser discutido pela área da Biblioteconomia. 

 

6 CONSIDERAÇÕES   
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Pretendeu-se, neste trabalho, estudar as práticas de informação de profissionais 

médicos na prática clínica. Através de estudo de caso, ressaltou-se como dados preliminares a 

inexistência de biblioteca especializada, fato que corrobora estudos na área – que destacam 

pouca produção de conhecimento nesta temática e a falta de bibliotecas especializadas em 

outras instituições hospitalares brasileiras.  

Este resultado preliminar obtido oportuniza o debate sobre a necessidade de buscar 

valorização governamental e dos profissionais médicos sobre os benefícios da biblioteca 

especializada – local onde o bibliotecário realiza a mediação entre a necessidade clínica e as 

fontes apropriadas, atualizadas e de credibilidade. Contribui ainda para qualificação 

profissional e atualização informacional, além de beneficiar os pacientes, através de um 

atendimento mais proveitoso e eficiente 

 Por ser o bibliotecário um profissional que atua na organização, tratamento e 

disseminação da informação, ressalta-se a responsabilidade social tanto com médicos como 

para a ampla população. Ações de marketing profissional podem contribuir para ampliar os 

locais de atuação profissional, fator urgente e necessário nessa sociedade em que o vetor de 

desenvolvimento é a informação. Nesse entendimento, é necessário que as instituições 

bibliotecárias, incluindo o curso de biblioteconomia, promovam o marketing com mais 

efetividade, enfatizando a relevância da biblioteca especializada hospitalar para a 

disseminação da informação.  

Os próximos passos da pesquisa é realizar, de fato, a investigação sobre as práticas de 

informação – busca e uso de informação – dos médicos na prática clínica. De fato, somente 

através da compreensão aprofundada destas práticas de informação, será possível aferir sobre 

os motivos da inexistência da biblioteca especializada, bem como da influência dos 

conhecimentos biblioteconômicos nesses fluxos de informação, bem como a percepção dos 

pesquisados sobre o papel da biblioteconomia na prática clínica. 
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