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Governo do Estado de São Paulo 

Secretaria da Saúde 

 

 Marco Legal do Centro de Documentação  

1977 1987 1996 2005 2007 2016 

Decreto  Estadual 
 nº 9.959/1977 

Cria o  
Centro de Informações  

de Saúde 
(CIS) 

Decreto Estadual  
nº 26.774/1987  

Dispõe sobre a organização 
da SES/SP 
(CADAIS) 

Decreto Estadual  
nº 41.315/1996 

Reorganiza a 
Coordenadoria de 

Planejamento de Saúde 
(CTD) 

Decreto Estadual  
nº 49.343, de 24/2005  

Dispõe sobre as 
Coordenadorias da  

Secretaria da Saúde 
(CD) 

Reselução  SS  
nº 01/2007  

Subordina tecnicamente 
as bibliotecas da 

SES/SP ao  Centro de 
Documentação 

Resesolução  SS  
nº 96 de 17/11/16 
Obrigatoriedade de 

remessa pelos órgãos da 
SES/SP, às suas 

respectivas Bibliotecas, da 
produção técnico-científica 

institucional 
 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1977/decreto-9959-06.07.1977.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1977/decreto-9959-06.07.1977.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1987/decreto-26774-18.02.1987.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1987/decreto-26774-18.02.1987.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1987/decreto-26774-18.02.1987.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1996/decreto-41315-13.11.1996.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1996/decreto-41315-13.11.1996.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1996/decreto-41315-13.11.1996.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1996/decreto-41315-13.11.1996.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2005/decreto-49343-24.01.2005.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2005/decreto-49343-24.01.2005.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2005/decreto-49343-24.01.2005.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2005/decreto-49343-24.01.2005.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2005/decreto-49343-24.01.2005.html
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2016/Iels.nov.16/Iels215/E_R-SS-96_171116.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2016/Iels.nov.16/Iels215/E_R-SS-96_171116.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2016/Iels.nov.16/Iels215/E_R-SS-96_171116.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2016/Iels.nov.16/Iels215/E_R-SS-96_171116.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2016/Iels.nov.16/Iels215/E_R-SS-96_171116.pdf
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História recente... 

 Em 2006, o Centro de Documentação passa a integrar o Projeto Gestão de 

Informação Técnico-Científica em Saúde, desenvolvido entre a SES/SP e a Bireme/OPAS/OMS, 

coordenado pelo Gabinete do Secretário da Saúde. 

 

Objetivo geral do projeto 
 

 Contribuir para o fortalecimento da gestão de informação e conhecimento técnico-

científico em saúde no Estado de São Paulo por meio do acesso universal e eqüitativo às fontes 

de informação em saúde no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, utilizando o 

modelo da Biblioteca Virtual em Saúde – BVS.  
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Principais ações:  
• revitalização do prédio da biblioteca do Instituto Adolfo Lutz integrando, no mesmo espaço físico, os acervos do 

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

• Implantação do Portal Rede de Informação e Conhecimento, com o Centro de Documentação atuando na 

coordenação e administração desse Portal.  

• Bibliotecas trabalhando de forma descentralizada, em rede, com metodologia padrão e subordinadas 

tecnicamente ao Centro de Documentação. 
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Missão 
• Atuar como Depósito Legal da produção técnico-científica da 

SES/SP (Resolução SS-96, de 17/11/2016) 

• Organizar, manter, atualizar e acompanhar a legislação em 

saúde e seus relacionamentos, específica para o Estado de 

São Paulo (Base LEGSES) 

• Coordenar tecnicamente as bibliotecas da SES/SP (Resolução 

SS nº 01, de 01/01/2007) 

• Coordenar e administrar a BVS Rede de Informação e 

Conhecimento 

• Indexar e manter as teses do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da SES/SP 

• Promover o acesso à informação virtual 

 

ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2016/Iels.nov.16/Iels215/E_R-SS-96_171116.pdf
http://tc-legis2.bvs.br/leisref/public/home.php
http://tc-legis2.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=2819&word=
http://tc-legis2.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=2819&word=
http://ses.sp.bvs.br/
http://ses.sp.bvs.br/
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Acervos 
 
Centro de Documentação –  composto por livros, publicações oficiais da SES/SP, folhetos, periódicos, 

teses e dissertações, dispõe de cerca de 8.000 volumes (impressos); reúne ainda CD’s, DVD’s e publicações 

em formato digital. A principal temática está relacionada à política, programas e administração em saúde, 

legislação, vigilância epidemiológica e sanitária, ciência, tecnologia e inovação em saúde. 

 
Instituto Adolfo Lutz – dispõe em seu acervo livros, folhetos, periódicos, teses, dissertações e produção 

científica do IAL, com cerca de 45.000 volumes, com temas específicos em Química, Bromatologia Médica, 

Bioquímica, Patologia, Pesquisas Laboratoriais. 
 
Núcleo de Documentação Científica  (CVS) – com um acervo um pouco menor, porém também 

importante, é conta com livros, folhetos e produção científica, com cerca de 1.000 exemplares. 
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Público Alvo 

 Bem diversificado, o público 

presencial constitui-se por: 

• Pesquisadores e profissionais do Instituto Adolfo 

Lutz 

• Profissionais da SES/SP e das regionais de 

saúde 

• Alunos do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da SES/SP 

• Alunos do Programa de Aprimoramento 

Profissional 

• Usuários externos (estudantes, laboratórios, 

escritórios de advocacia, outros órgãos 

governamentais) 

  
• Orientação bibliográfica 
• Elaboração de ficha catalográfica para as publicações da 

SES/SP 

• Comutação bibliográfica 

• Disseminação Seletiva de Informação, com destaque para o 

Informe Eletrônico de Legislação em Saúde 

• Coordenação e manutenção da BVS RIC 

• Gestão de 09 bases de dados dos acervos 

• Atendimento aos usuários 

• Revisão bibliográfica para as publicações da SES/SP 

• Empréstimo entre bibliotecas apenas para funcionários da 

instituição 

• Pesquisa bibliográfica para público específico 

• Capacitação de usuários e rede cooperante para utilização de 

metodologia específica e bases de dados 

• Promoção e divulgação das atividades e serviços do setor 

• Acesso ao Portal Capes para alunos do PPG/SES-SP 

• Acesso à internet 

 

Principais serviços 
 

http://www.saude.sp.gov.br/ses/legislacao/informe-eletronico-de-legislacao-em-saude/acessar-os-informes-eletronicos/2016/novembro/
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Instalações 

Os acervos ocupam o prédio tombado da Biblioteca do 

Instituto Adolfo Lutz, que dispõe de: 
 
• Ampla recepção  

• Duas salas de reunião e exposição 

• Área de processos técnicos 

• Salão dos acervos 

• Estação de consulta com 4 computadores para 

usuários 
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Perspectivas 

                              
• Formar a comissão composta por profissionais da instituição, para avaliação do 

acervo do Centro de Documentação/Instituto Adolfo Lutz, conforme Resolução 

SS-96, de 17/11/2016 

 

• Promover ações conjuntas com a rede de bibliotecas SES/SP para otimizar a 

aplicação da Resolução SS-96, de 17/11/16 no âmbito da instituição 

 

• Organizar visitas técnicas guiadas para atrair usuários e ampliar a visibilidade 

dos serviços 

 

• Dar continuidade às reuniões entre as bibliotecas cooperantes da BVS RIC, 

visando o fortalecimento das mesmas e a implementação de novas ações 

conjuntas  
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Desafios 

• Repor/ampliar o quadro de profissionais técnicos bibliotecários 

 

• Garantir a contratação de serviços de higienização do acervo de forma 

sistemática 

 

• Garantir a atualização e informatização de todo o acervo  

 

• Viabilizar a reestruturação do salão dos acervos, adequando-os em estantes 

deslizantes mais modernas e versáteis visando otimizar e ampliar o espaço 
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Contatos: 

 

Telefones: 30654708 – 

30654702 – 30682868 

E-mail: ctd@saúde.sp.gov.br – 

bvs-ric@saúde.sp.gov.br  

 

Horário de atendimento: 

2ª a 6ª das 9 às 17 horas 
 
 
 
 
 
 

Visite o Centro de 

Documentação/Biblioteca do IAL 

 

Obrigada!! 

mailto:ctd@saúde.sp.gov.br
mailto:bvs-ric@saúde.sp.gov.br
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