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Linha do Tempo 

1967  
Início oficial da Biblioteca, 

com profissional 
habilitado 

 

1991 
Mudança na estrutura 

organizacional. 
A Biblioteca passou a chamar-

se Serviço de Informação e 
Documentação Científica 

(SIDC) 

1993 
Desenvolvimento das 

bases de dados de 
Produção Científica, 

Slides, Docs. e artigos 
sobre Aids, Catálogo de 

livros, Revistas 

1995 
Lançamento da base de 

dados de slides: a 1ª 
biblioteca a desenvolver 
uma base de imagens de 
doenças infecciosas, em 

MicroIsis, no Brasil 

1995/1996 
Desenvolvimento do 

projeto de infraestrutura 
e informatização 

financiado pela FAPESP e 
início das obras 

1997 
Conclusão das obras e 

informatização. 
Reinauguração da 

Biblioteca, com a presença 
de autoridades 2006 

Início da participação no 
Projeto da BVS-RIC 

2007 
A Casa Azul, onde se fica a 

Biblioteca, foi tombada 
pelo Condephaat, e passou 
a ser Patrimônio Histórico, 

juntamente com outros 
prédios da região 

2014 
Absorveu-se o acervo 
da extinta Biblioteca 

do CRT-AIDS 

2015 
A partir desse ano, 

iniciou-se uma revisão 
do acervo e do Catálogo 
da Biblioteca, no sistema 

PHL 



 

Visão: 

Ser um centro de referência reconhecido 

pela sociedade e comunidade cientifica por 

sua excelência na assistência, ensino e 

pesquisa. 

 

 

 

Missão: 

Praticar assistência, ensino e pesquisa em 

saúde, na prevenção e no tratamento das 

doenças infecciosas. 

 

Missão: 

Propiciar acesso à informação técnico-

científica relevante como apoio ao ensino e 

pesquisa, no contexto da prevenção e 

tratamento das doenças infecciosas 

 

Serviço de Informação e Documentação Científica 

 
Valores: 

Ética 
Não fazer ao outro o que não faria para si mesmo 

Excelência 
Sempre é possível ou podemos fazer melhor 

Humanismo  
Valorizar o próximo 

Sustentabilidade  
Uso consciente dos recursos 

Pioneirismo e Inovação  
Práticas inovadoras 

Instituto de Infectologia Emilio Ribas 

  



Acervo 
Tipo de Acervo Quantidade Total 

Livros 4.124 
5.098 

Acervo de livros do CRT-AIDS 974 

Revistas 395 títulos  
+ 26.500 fascículos 

Teses e dissertações 366 
Monografias 140 

Vídeos 164 
Produção Científica 4.260 

Imagens digitalizadas 8.786 



Público Alvo 

Instituição Eventuais 
Médicos Estudantes da área de saúde 

Residentes Pesquisadores externos 

Aprimorandos Alunos de cursos técnicos e ensino médio 

Funcionários Bibliotecas de outras instituições 



Serviços Oferecidos 
• Fotocópia 

• Encadernação 

• Pesquisa bibliográfica 

• Orientação à pesquisa 
bibliográfica 

• Comutação bibliográfica 

  

  

  

  

 



Serviços Oferecidos 

  

  

  

  

  

• Localização e envio de artigos 

• Empréstimo entre bibliotecas 

• Fotografia 

• Digitalização de documentos 
(scanner) 



Desafios 

• Redução de recursos humanos 

• Falta de recursos financeiros  

• Desenvolver projetos para ampliação do acervo 

• Criação de ambientes virtuais de pesquisa 

 



Obrigado! 
Contatos: 

Fones: 3088-3709 ou 3896-1263 
 

Site: 
http://www.emilioribas.org/biblioteca 

 
E-mails: 

marcelo.barbosa@emilioribas.sp.gov.br 
biblioteca@emilioribas.sp.gov.br 
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