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TÓPICOS DA APRESENTAÇÃO 



A Rede de Bibliotecas da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo começou a se consolidar por ocasião da implantação da 

BVS Rede de Informação e Conhecimento – BVS RIC em 2006, 

resultado de uma parceria entre a SES/SP (Gabinete do 

Secretário) e a BIREME/OPAS/OMS. 

 

 

 A Resolução SS nº 1 de 04/01/2007, subordina tecnicamente as 

bibliotecas das unidades da Secretaria da Saúde ao Centro de 

Documentação. 

SOBRE A REDE DE BIBLIOTECAS DA SES/SP 

http://ses.sp.bvs.br/
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://tc-legis2.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=2819&word=
http://tc-legis2.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=2819&word=
http://tc-legis2.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=2819&word=


 

Compõem esta Rede, as bibliotecas dos principais Institutos de Pesquisa e 

Centros de Referência da SES/SP, que encontram-se subordinados a três 

Coordenadorias distintas...  

Resolução SS-96, de 17/11/2016, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de remessa, pelos órgãos da Secretaria de 

Estado da Saúde, às suas respectivas Bibliotecas/Centros de 

Documentação, da produção técnico-científica institucional e 

dá providências correlatas 

ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2016/Iels.nov.16/Iels215/E_R-SS-96_171116.pdf


Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos de Saúde - CCTIES  
• BVS Rede de Informação e Conhecimento (coordenação) 
• Biblioteca do Instituto Butantan 
• Biblioteca do Instituto de Saúde 

Coordenadoria de Serviços de Saúde – CSS 
• Biblioteca do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 
• Biblioteca do Instituto de Infectologia Emílio Ribas 
• Biblioteca do Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros 
• Biblioteca do Instituto Lauro de Souza Lima 
• Biblioteca do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia 
• Biblioteca do Instituto Clemente Ferreira 
• Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas 

Coordenadoria de Controle de Doenças – CCD 
• Centro de Documentação  que atua na gestão dos acervos do Instituto Adolfo Lutz, Centro de Vigilância Sanitária, Centro de Vigilância 

Epidemiológica, Centro de Referência em DST/AIDS e, mais recentemente, da SUCEN 
• Biblioteca do Instituto Pasteur 

SOBRE A REDE DE BIBLIOTECAS DA SES/SP 



Lilian Nunes Schiavon – Coordenadora da BVS Rede de 
Informação e Conhecimento 

Renan Matheus Predasoli – Diretor do Centro de 
Documentação  

Dalma da Silveira – Representante do Centro de 
Vigilância Sanitária 

Cintia da Silva Fantinati – Representante do Centro de 
Referência de Álcool Tabaco e Outras Drogas – CRATOD 

Ana Simene Leite – Diretora da Biblioteca do Instituto 
Dante Pazzanese de Cardiologia 

 

Rosimeire Aparecida de Alencar – Bibliotecária do Hospital 
Maternidade Leonor Mendes de Barros 

Lilian Nunes Schiavon e Renan Matheus Predasoli – 
Gestores dos acervos do Instituto Adolfo Lutz, CVS, CVE e 
Sucen  

Tânia Izabel de Andrade – Diretora da Biblioteca do 
Instituto de Saúde 

Joanita Lopes Fernandes da Costa – Diretora da Biblioteca 
do Instituto Butantan 

Andrea Cristina Bogado – Chefe da Biblioteca do Instituto 
Lauro de Souza Lima 

MEMBROS DA REDE DE BIBLIOTECAS DA SES/SP 



Marcelo Barbosa – Diretor da Biblioteca do Instituto de 
Infectologia Emilio Ribas  

Marina Gonzaga da Silva – Bibliotecária do Instituto 
Pasteur 

Rubens Antonio da Silva – Representante da 
Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN 

Diná Regina de Carvalho Barbato – Diretora da Biblioteca 
do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia – IPGG 
“Dr. José Ermírio de Moraes”  

Inês Kazue – Representante do Centro de Vigilância 
Epidemiológica 
 
 

Apoio metodológico: 

Carlos Alberto Monteiro de Aguiar – Instituto Butantan 

 

MEMBROS DA REDE DE BIBLIOTECAS DA SES/SP 



OBJETIVOS DA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 
 
 
 

Desenvolver novas competências e 

potencialidades visando  contribuir 

com a missão institucional 
 

Promover a modernização 

das bibliotecas e inovar os 

serviços oferecidos 

Fortalecer as bibliotecas da SES/SP visando 

atender às demandas informacionais do 

século XXI  

Estabelecer metas de 

trabalho conjunto 



A Rede de Bibliotecas foi instituída pela Resolução 

SS - 86, de 3-9-2017 

PLANO ESTRATÉGICO DA REDE DE BIBLIOTECAS SES/SP 

2019-2023 

 

Durante o ano de 2019, os membros se reuniram quinzenalmente para pensar, 

discutir, avaliar a situação atual e delinear as principais ações necessárias para 

alcançar o cenário ideal 

ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2017/iels.out.17/Iels187/E_R-SS-86_030917.pdf
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2017/iels.out.17/Iels187/E_R-SS-86_030917.pdf


MISSÃO 

Atuar de forma colaborativa  e multiprofissional 

para a criação de produtos e serviços visando a 

disseminação de informação em saúde, de modo a 

contribuir para o ensino, a pesquisa, a assistência , 

a inovação,  a preservação da memória e a tomada 

de decisão no âmbito da Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo 

VISÃO DE FUTURO 

Ser reconhecida como a rede de 

referência em informação em 

saúde da Secretaria de Estado 

da Saúde de São Paulo, em 2023 

REDE DE BIBLIOTECAS DA SES/SP 

Execução e monitoramento 

Plano estratégico 

Direcionamento estratégico 

2023 

Objetivos 
Estratégicos 

VALORES 
• Qualidade 
• Confiança 
• Inovação 
• Ética e integridade 
• Acessibilidade 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Desenvolver o trabalho colaborativo entre os participantes da Rede de 
Bibliotecas da SES/SP 

Ampliar e fortalecer o conhecimento de usuários, dirigentes, participantes e 
sociedade em relação ao papel das bibliotecas na atualidade 

Desenvolver um programa de treinamento e integração para os profissionais que 
compõem a Rede de Bibliotecas da Secretaria da Saúde 

Promover ações visando a ampliação e a sustentabilidade da BVS Rede de 
Informação e Conhecimento – BVS RIC da SES/SP 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Desenvolver o trabalho colaborativo entre os participantes da Rede de 
Bibliotecas da SES/SP 

 Workshops  
 Treinamento e apoio aos usuários 
 Normas de padronização de autoria 
 Políticas de divulgação e comunicação 
  
 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Ampliar e fortalecer o conhecimento de usuários, dirigentes, participantes e 
sociedade em relação ao papel das bibliotecas na atualidade 

 Workshops  
 Apoio acadêmico 
 Ambientes inovadores 
 Ambientes de aprendizagem 
 Apoio na tomada de decisão em saúde 
 Disseminação Seletiva de Informação 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Desenvolver um programa de treinamento e integração para os profissionais 
que compõem a Rede de Bibliotecas da Secretaria da Saúde 

 Novas competências 
 Profissionais de informação gerando conhecimento na área 
 Desenvolvimento profissional 
 



Promover ações visando a ampliação e a sustentabilidade da BVS Rede de 
Informação e Conhecimento – BVS RIC da SES/SP 

 Fontes de informação integradas 
 Gestão do conhecimento institucional 
 Geração de indicadores 
 Preservação e disseminação do conhecimento online 
 Acesso ao conhecimento científico 
 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

http://ses.sp.bvs.br  

http://ses.sp.bvs.br/


A Rede de Bibliotecas da SES/SP pretende otimizar funções, ampliar sua 

atuação no âmbito da instituição e oferecer serviços modernos e 

interativos para, desta forma, acompanhar novas tendências, utilizar 

tecnologias de ponta e atuar como agentes propulsores para o acesso à 

informação em saúde organizada, digital e disponível 

Interfaces  
inteligentes Conexão e interação de dados 

Nuvens de dados 

PLANO ESTRATÉGICO 

Nuvens de dados 



BIBLIOTECAS DO SÉCULO XXI 



Pensar em Bibliotecas flexíveis, mais acolhedoras e atuantes, com novas habilidades, 

adaptadas à realidade digital e virtual, com profissionais proativos, com competências e 

conhecimentos diversificados. 

 

Propor e implementar a Biblioteca do futuro, evoluindo da condição de apoio para parte 

integrante da atividade de produção do conhecimento e com o papel de auxiliar nas ações 

estratégicas da instituição. 

 

Para este avanço, a Rede conta com o fundamental apoio de seus gestores. 

 

PLANO ESTRATÉGICO 



RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Software de gestão de serviços 
 
 Recursos Humanos Especializados 
 
 Orçamento próprio para a Rede de Bibliotecas 
 
 Assinaturas de e-books e publicações relevantes da área 
 
 Recursos para adequar as bibliotecas às novas tecnologias 
 
 Recursos para desenvolvimento profissional 

 
 Recursos para formalização de convênios e parcerias 

 
 



PRÓXIMOS PASSOS 

 Desenvolver cronograma de trabalho 

 Normas de Padronização de Autoria 

 Política de divulgação e comunicação da produção intelectual da SES/SP 

 Guia de normalização das publicações técnico-científicas 

 Política de formação, tratamento técnico, preservação e disseminação 

das coleções e produção científica institucional 

 Guias e tutoriais 

 Diretrizes de funcionamento da Rede de Bibliotecas 

 Revisão da Resolução SS-96, de 17/11/2016 

 Realização de Workshops  

 Programa de treinamento integrado e comunicação científica para 

alunos e pesquisadores da SES/SP 



AGRADECIMENTOS 

Aos Coordenadores,  
 
Ao Carlos pela contribuição na condução dos 
trabalhos de planejamento, 
 
E a cada um dos integrantes da Rede por encarar 
o desafio de encaixar na rotina de seu trabalho 
as atividades deste planejamento com longas 
reuniões quinzenais 
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