
Workshop Comemorativo -  Impacto, Desafios e Visão de Futuro 

• Histórico 
 
 A Biblioteca do Centro de Informação 

Cardiovascular Mendonça de Barros do Instituto 
Dante Pazzanese de Cardiologia– IDPC.  Foi 
fundada em 1956 e a partir de 1983 mudou-se 
para um espaço que hoje ocupa 410,98 m2. 

 Integra a  BVS Rede de Informação e 
Conhecimento – BVS RIC, da SES-SP desde 2006, 
como Centro Cooperante. 
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• Missão  
 
 Reunir, organizar e difundir a informação 

bibliográfica necessária ao ensino, à pesquisa 
e à extensão na área da saúde no âmbito do 
IDPC. 
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• Serviços 
 
 Empréstimo domiciliar e local; 
 Terminais para acesso à internet e pesquisa científica; 
 Jornais diários; 
 Orientação a pesquisa e levantamento bibliográfico; 
  Elaboração de ficha catalográfica das teses de doutorado;  
 Processamento técnico;  
 Inserção, indexação e atualização em bases de dados; 
 Elaboração do relatório anual da produção técnico-científica; 
 Comutação bibliográfica. 
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• Acervo 
                   Armazena cerca  de  32 mil volumes 
 
 Livros; 

3.624 volumes. 
 Obras de referência; 

Dicionários, enciclopédias, atlas, manuais, guias, anuários. 
 Monografias; 
 Teses; 
 Periódicos. 

 29.225 volumes. Revistas de caráter técnico-científico, nacionais e 
internacionais. 
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• Indicadores de desempenho  ano de referência 2015 
 

 Empréstimos 
 2.118 
 

Usuários/mês 
 252/ mês no total anual de 3.025 
 

Artigos 
 2.839 solicitados, 2.353 atendidos no ano 
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• Indicadores de desempenho  ano de referência 2015 
 

 Inserção de registros na BVS-SES 
 IDPCprod – 296 registros 
 Direve Eventos – 386 registros 
 

 Produção técnico-científica 
     Reflexo do trabalho do corpo clínico e demais pesquisadores nas 

atividades indissociáveis da assistência, ensino e pesquisa 
traduzindo o desempenho institucional. 

 Em  2015 foram 2.284 registros de artigos publicados, participações em 
eventos científicos entre outras formas de divulgação. 
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• Público Alvo  
Médicos, residentes, aprimorandos, 

estagiários e demais pesquisadores. 
 
 
É uma biblioteca pública especializada em 

cardiologia. 
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• Desafios 
 Recursos financeiros específicos para a biblioteca; 
 Racionalização do espaço físico do acervo; 
  Atualização estratégica do acervo; 
Higienização  do acervo; 
 Controle do ambiente iluminação, temperatura e 

umidade; 
Melhorias nas estações de trabalhos; 
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• Desafios 
 

Atender reivindicação de usuários disponibilizando 
Wi-fi; 

  Melhoria na home page da biblioteca; 
 Pesquisa de satisfação dos usuários; 
 Criação de espaços  de estudos; 
Oferecer  melhor conforto aos usuários; 
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• Desafios 
 

 Adequação do quadro funcional; 
Educação continuada para equipe da 

biblioteca como: cursos de atualização, 
treinamentos e participação em eventos. 
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