
PROJETO

"GESTÃO DA INFORMAÇÃO E 
CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO EM 

SAÚDE"

Uma iniciativa da Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo e da Bireme

2005/2006



PRODUTOS IMPLANTADOS E 
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REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ

INTEGRAÇÃO COM OS ACERVOS:

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO/CCD/SES-SP 
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNIC0-CIENTÍFICA/CVS



Essa revitalização, permitindo a integração 
no mesmo espaço físico, dos acervos do 

Centro de Documentação/CCD/SES-SP e do 
Núcleo de Documentação Técnico-

Científica/CVS, visa acompanhar tendências 
de modernização e cooperação, fortalecendo e 
otimizando essas três áreas do conhecimento 
em saúde, com seus respectivos  acervos e 

fontes de informação estruturados, 
consolidando na Secretaria da Saúde, 

melhorias qualitativas e quantitativas de acesso 
a um serviço de informação e disseminação 
capaz de subsidiar pesquisas com base no 

conhecimento científico-técnico institucional e 
universal.



Os acervos integrados têm as seguintes 
características:

Biblioteca do Instituto Adolfo Lutz, composto por livros e 
periódicos especializados em química, bromatologia, bioquímica, 
bacteriologia, imunologia, parasitologia, anatomia patológica, 
virologia, pesquisas laboratoriais entre outros, além da produção 
técnico-científica do instituto;

Centro de Documentação/CCD/SES-SP, com a produção 
técnico-científica institucional do nível central, publicações em 
saúde e áreas afins, acervo específico de Legislação em Saúde 
(Estado de São Paulo e federal), além da produção científica do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências/CCD/SES-SP;

Núcleo de Documentação Técnico-Científica/CVS, com 
publicações especializadas e produzidas no âmbito da instituição, 
além de obras de referência específicas para suporte aos 
profissionais da área.



Outro objetivo do Projeto em questão, é trabalhar de forma a 
disponibilizar tais acervos totalmente on-line, com acesso a textos 
completos, oferecendo um serviço dinâmico, e servindo também de 
base na integração em rede das instituições envolvidas nesse Projeto, 
cuja proposta é de que todas essas Bibliotecas, estejam informatizadas 
e interligadas, com seus respectivos acervos totalmente on-line, 
seguindo uma mesma metodologia, oferecendo um serviço de 
informação estruturado, através do modelo BVS/BIREME, promovendo 
inclusive a disseminação e integração de nossos acervos em vários 
sistemas e serviços on-line da área.  

http://dtr2001.saude.gov.br/bvs/estacao/bvs.asp


Vista externa da Biblioteca do Instituto 
Adolfo Lutz após revitalização





Área de recepção da Biblioteca



Estações de Consulta aos usuários



Acervo de Referência



Área de Acervo



Painel de divulgação da integração como 
Estação BVS



CONTATOS:

Dra. Sueli Gonsalez Saes
GS/SES-SP – Coordenadora do Projeto

sgsaes@saude.sp.gov.br
F. 30668885

Lilian Nunes Schiavon 
Centro de Documentação/CCD/SES-SP - Bibliotecária

ctd@saude.sp.gov.br
F. 30654701

Patrícia Gaião
BIREME - Bibliotecária
gaiaopat@bireme.br

F. 55769800

mailto:sgsaes@saude.sp.gov.br
mailto:ctd@saude.sp.gov.br
mailto:gaiaopat@bireme.br


ESPERAMOS A VISITA DE TODOS!

NOSSOS SERVIÇOS ESTÃO À
DISPOSIÇÃO!

Av. Dr. Arnaldo, 355

Biblioteca
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