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Um centro de informação e
documentação em saúde pública/saúde
coletiva: compromissos, interfaces e
perspectivas possíveis e a estante da
utopia  – Parte I 1

Ruth Sant’Helena da Silva2

“Separada da prática, a teoria é puro verbalismo inoperante;
desvinculada da teoria, a prática é ativismo cego” (Freire,  1978. p. 135).

Resumo:  É feita uma análise da situação da Biblioteca da Escola de Saúde
Pública – ESP/RS, no início da atual gestão. Princípios teóricos e técnico-políticos
orientaram ações de gerenciamento dos recursos informacionais no setor, resultan-
do na apresentação do projeto de Centro de Informação e Documentação em Saúde
– Ceids. A concepção do Ceids se materializa, paulatinamente, mediante a
explicitação de compromissos, interfaces e perspectivas, constituíndo-se no cons-
tante trabalho de controle e disseminação de informação documental em saúde. As
categorias conceituais e referenciais, base dos acervos construídos ao longo do
tempo, geram viabilidades de compartilhamento, qualificação profissional, estudo,
pesquisa, extensão e educação continuada na ESP/RS  e na Secreataria da Saúde/
SES-RS. Nossa expectativa é fomentar a discussão sobre o papel da informação em
saúde no processo de formação e na aspiração de que o uso da informação seja
incorporado cotidiana e permanentemente como insumo ao conhecimento e à inter-
venção nas ações de saúde, indispensável no ciclo de construção coletiva do co-
nhecimento em saúde. Trata-se de um artigo-documentário com o papel de dar  his-
tória e visibilidade a um processo institucional relevante e comprometido com a saú-
de coletiva.

Palavras-Chave:  Informação em saúde; Memória institucional; Escola de Saú-
de Pública/RS; Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul;  Documentação.

1 O assunto será apresentado em 2 partes: Parte I - ações desenvolvidas no biênio 1999-2000;
Parte II – ações que abrangeram 2001 – 2002.
2 Sanitarista, Bibliotecária/Documentalista, com Especialização em Administração de Siste-
mas de Bibliotecas. Coordenadora do Centro de Informação e Documentação em Saúde –
CEIDS, ESP/RS. E-mail: ceids@saude.rs.com.br.
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Introdução

A atuação profissional no âmbito da informação bibliográfica e docu-
mental em saúde pública e saúde coletiva3, além do desafio ao conhecimento
e aplicação, de forma crítica, das modernas tecnologias da informação, em
constante evolução e aperfeiçoamento, favorecem e instigam a uma perma-
nente reflexão e busca de sentido transcendente às práticas técnico-instru-
mentais cotidianas das ações de gerenciamento dos estoques de informa-
ção.

O desenvolvimento das tecnologias da informação, principalmente a
partir da Segunda Guerra Mundial, tornou-se compulsivo pela  constatação
do problema conhecido como “explosão informacional”, que significa o cres-
cimento exponencial da informação e seus registros. O fenômeno, impulsio-
nado pela necessidade de construir e manter as dianteiras tecnológicas, o
conseqüente poder político-econômico e a hegemonia entre países, intensifi-
cou-se ao longo do tempo, firmando a necessidade de um trabalho extraordi-
nário para construir mecanismos de controle e acessibilidade a um acervo
crescente de informação e conhecimento, especialmente científico-
tecnológico.

O aparato crescente das tecnologias da informação trouxe conseqüên-
cias abrangentes e transformadoras nas sociedades modernas, surgindo ex-
pressões como era da informação e sociedade da informação. Isto porque se
criou um consenso sobre a centralidade da informação como pressuposto
para a base dos sistemas produtivos, especialmente relacionado ao seu valor
de uso pragmático-instrumental e econômico, mas também extrapolando os
limites da questão tecnológica, para  novas formas de inserção dos sujeitos
humanos em seus espaços sociais. A informação afirmou um status de ins-
trumento de construção de processos de ação para a democracia, a cidada-
nia e o desenvolvimento humano, com profunda e progressiva alteração nas
formas de conhecer, interagir, compartilhar e disseminar e nas formas de
construir o conhecimento.

Tamanha importância confluiu para uma rica e desafiadora reflexão so-
bre este insumo multifacetado e incitante, a matéria-prima do trabalho desen-
volvido no âmbito da chamada Ciência da Informação que, embora sem defi-
nição precisa, tem aprofundado conceitos teóricos, alguns bastante comple-
xos, construídos especialmente nas áreas da Biblioteconomia e Documenta-
ção, Arquivologia, Museologia e Informática.

3 O uso das expressões “saúde pública” e “saúde coletiva”contextualiza-se no estudo e análise
realizados por autores como  Almeida Filho  e  Paim (1999), considerando-se  “saúde pública”
em sua perspectiva histórica e “saúde coletiva” como um novo “paradigma”, redefinindo as
bases conceituais da epidemiologia e incorporando as ciências sociais ao debate, que se
apresentam na forma de um movimento de transformação social da saúde, especialmente  em
processo na América Latina.
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A tentativa de compreender as questões sobre a informação em saúde e
as metodologias para seu controle e difusão têm orientado a ação prática e a
proposta técnico-política para a idealização de um serviço de informação bi-
bliográfica e documental em construção na Escola de Saúde Pública (ESP/
RS), com abrangência de alcance na Secretaria da Saúde do Estado do Rio
Grande do Sul (SES/RS), notadamente, a implantação do projeto do Centro
de Informação e Documentação em Saúde – Ceids. O artigo aqui apresenta-
do configura-se um artigo-documentário e cumpre seu papel de informar e
documentar um processo histórico.

Considerando a contribuição teórico-referencial, o contexto institucional
e a perspectiva do trabalho que se realiza, o gerenciamento da informação
bibliográfica e documental em saúde ultrapassa a rotina da aplicação das
técnicas e metodologias de controle usuais da prática profissional na área da
Documentação. Transcende o imobilismo dos depósitos de documentos (ne-
cessariamente organizados de forma sistemática e técnica) para se fixar na
dinâmica do fenômeno/processo da informação como produto humano
cognitivo, contextualizado histórica e socialmente. Mediante elementos con-
siderados fundamentais da informação – diálogo, linguagem e grupo – ge-
ram-se consensos sobre conteúdos, significados, viabilidades para a disse-
minação e construção de laços sociais e referenciais. Este  compromisso
ético-político do Ceids define a busca de intercâmbios, compartilhamento,
maximização do uso da informação de melhor qualidade e adequação em
saúde coletiva,  procurando fazer sentido nos contextos de vida e ação para
os seus diferentes públicos.

Um pouco da história

A Biblioteca da ESP/RS foi criada em 1972, inicialmente constituída pelo
acervo remanescente da Biblioteca do Departamento Estadual de Saúde.

Ao longo do tempo, prestou inestimável serviço de organização, manu-
tenção e disseminação da informação bibliográfica em saúde pública e saúde
coletiva, oferecendo suporte teórico-referencial aos diferentes cursos realiza-
dos pela ESP/RS. Seu público preferencial foi/é composto pelo corpo docen-
te/discente da Escola e pelos profissionais da  SES/RS. De forma ampliada,
pode-se arrolar:

Público Interno:
• corpo funcional da SES/RS;
• corpo docente/discente/pesquisadores da ESP/RS (Cursos e Progra-

mas de Residência);
• gestores estaduais de serviços, regiões sanitárias, políticas públicas;
• Centro de Saúde-Escola Murialdo;
• pesquisadores da SES/RS.
Público Externo:
• gestores municipais;
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• conselheiros de saúde (conselhos estadual e municipais);
• profissionais de saúde (especialmente quando se realizam concursos

públicos na área);
• demandas de outras unidades de informação (bibliotecas da área das

ciências da saúde);
• alunos do ensino médio  em profissionalização e superior das institui-

ções de ensino do estado;
• pesquisadores da saúde coletiva;
• população em geral interessada em informação, divulgação e educa-

ção em saúde.
Regimentalmente, a Biblioteca da ESP/RS sempre teve a missão de

atender às necessidades de informação bibliográfica em saúde pública, no
âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, sendo também instância de depó-
sito legal de toda a produção intelectual da mesma.

Em janeiro de 1999, quando assumiu a atual direção da ESP/RS, a Bi-
blioteca apresentava uma série de problemas estruturais, como:

• inexistência de acessos às modernas tecnologias de informação e co-
municação (apenas  uma linha telefônica de uso geral da ESP/RS permitia o
acesso discado à Internet e um único computador de uso gerencial, portanto,
a Biblioteca estava autocontida em sua capacidade de atendimento e
interação);

• precariedade absoluta de equipamentos de informática;
• inadequação do programa de gerenciamento da informação documen-

tal (o uso do Sistema de Informação Bibliográfica – SIB, gerenciado pela Com-
panhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul
(Procergs), era alimentado pela indexação de um só tipo de material biblio-
gráfico – o livro, sabidamente de difícil aquisição, considerando-se seu cará-
ter de material permanente, inviabilizando o acesso e a disseminação da in-
formação em saúde, veiculada em outros tipos de documentos, como os pe-
riódicos, por exemplo);

• espaço físico no limite da possibilidade de ampliação de recursos
informacionais e da prestação de serviços de qualidade;

• falta de  trabalhadores especializados e presença incompatível com o
bom desempenho do setor (uma bibliotecária com pedido de remoção forma-
lizado, um auxiliar de biblioteca preparado precariamente para o trabalho e
uma vaga de estagiária de Biblioteconomia em transição para outro local de
estágio);

• coleções bibliográficas necessitando recomposição e atualização.

A análise detalhada da situação geral permitiu algumas constatações:

1º) a falta de equipamentos adequados inviabilizava a participação da
Biblioteca nos seguintes sistemas cooperativos:

• Sistema Brasileiro de Comutação Bibliográfica (Comut);
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• Catálogo Coletivo Nacional de Publicações  Periódicas (CCN);
• Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da

Saúde   (Bireme), sistema ao qual a Biblioteca integrava como Unidade Parti-
cipante.

Em todos estes sistemas cooperativos, em outros períodos, a Biblioteca
estivera integrada.

Além do isolamento, representado pela perda dos principais acessos de
compartilhamento e recuperação de estoques de informação em saúde exis-
tentes, a situação retirava, na época, a possibilidade de apresentação de pro-
jetos de melhoria às agências de fomento, considerando-se que a participa-
ção em sistemas cooperativos é pré-requisito eliminatório na avaliação e
aprovação deste tipo de projeto.

2º) A situação do acervo de livros, a partir de um estudo de
obsolescência da coleção, está indicada no quadro abaixo:

Quadro 1  – Situação do acervo

Data de Publicação Quantidade de Registros %
Anterior a década de 60 127 2,22
Década de 60 211 3,70
Década de 70 1761 30,85
Década de 80 2265 39,70
Década de 90 até 03/99 1343 23,53
Total 5707 100,00

Fonte: Fichário de Registros da Biblioteca da ESP/RS

Ressalte-se que, na área da saúde pública/saúde coletiva, a atualização
do acervo tem uma evolução diferenciada, considerando o critério de inova-
ção, tomado como crítico na maioria das ciências da saúde. Em saúde públi-
ca/saúde coletiva, vale o valor do conteúdo da informação, sua evolução his-
tórica e aplicabilidade, conferido mediante parâmetros diversos, como
pertinência, criticidade e vanguardas4. De outra parte, as ciências da saúde
são bem estruturadas em seus sistemas de informação documental. A produ-
ção na área é intensa e bem organizada, do ponto de vista de acesso, circula-
ção e editoração.

Verificou-se que o último processo de aquisição de livros ocorreu em
1996 e, que dos 237 títulos arrolados, 117 (49,37%) foram doações  anexa-
das ao acervo.

4 O acervo especializado em saúde pública/saúde coletiva, além das ciências da saúde, incor-
pora a área das ciências sociais e humanidades, como epistemologia, meio ambiente, antro-
pologia, sociologia, história, educação etc.
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3º) a análise da coleção de títulos de periódicos revelou a seguinte situa-
ção:

total de títulos: 316
formas de aquisição: doações – 82,6%

permutas – 6,4%
assinaturas – 12%

total de títulos assinados: 38

Quadro 2 – Assinaturas de periódicos

Período Assinaturas mantidas % Assinaturas canceladas %
Década de 70 38 100,00 0 0
Década de 80 33 86,85 5 13,15
Década de 90 5 13,15 33 86,85

Fonte: Fichário de Registro de periódicos da ESP

No mesmo expediente indicado para compra de livros, em 1996, havia
solicitação de assinatura de 29 títulos de periódicos nacionais e internacio-
nais. Não houve atendimento do pedido.

O contexto relatado serviu de estímulo e desafio à concepção da pro-
posta inovadora do Ceids, especialmente respaldada na afirmação da ESP/
RS como um centro de formação e desenvolvimento na área da saúde para
atuação no Sistema Único de Saúde  (SUS). Acreditou-se na perspectiva de
reversão do quadro setorial, tendo como ação motivadora, além do apoio da
nova gestão, o compromisso profissional com a socialização e democratiza-
ção da informação, do saber e do conhecimento em saúde pública/saúde
coletiva.

O Projeto  Ceids- ESP/RS

Como expressão da política pública de saúde, a atual gestão da SES/RS
constituiu a ESP/RS como o órgão responsável pela política de educação no
SUS necessária para o desempenho dos trabalhadores que nele atuam. O
desenvolvimento técnico-científico e político da saúde coletiva, em execução
na SES/RS, expressa a consonância com os princípios e diretrizes consagra-
dos pela Lei que regulamenta o SUS.

A implantação do projeto de Centro de Informação e Documentação em
Saúde, tendo como embrião a Biblioteca da ESP/RS, apresenta-se como uma
contribuição ao esforço de melhoria das condições de ensino e pesquisa na
Escola, por meio da facilitação do acesso universal e democrático à informa-
ção em saúde. Na concepção do Projeto Ceids, para fins de controle docu-
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mental, informação em saúde, conceitua-se como todo o conteúdo (dados,
fatos, textos, artefatos, sons e imagens) organizado para comunicação em
qualquer formato e por meio de qualquer canal ou suporte físico (Vieira, 1999,
p. 72). Consideramos que a informação em saúde pública/saúde coletiva é
considerada como um bem de características singulares, insumo interativo,
dinâmico, multifacetado, agente catalisador para ações potencialmente
transformadoras das estruturas cognitivas individuais e coletivas, de elevada
relevância social, de inerente vocação à mais ampla difusão, apropriação e
utilização pela sociedade.

 O Ceids assume a responsabilidade de gerenciamento dos recursos
informacionais e documentais em saúde pública/saúde coletiva, a partir dos
seguintes campos de atuação:

a) informação técnico-científica – contempla a formação, manutenção e
desenvolvimento de coleções de interesse, a organização, o armazenamento
e a disseminação destes estoques de informação existentes ou sendo cons-
tituídos para a disponibilização ao acesso universal, independente de origem
geográfica;

b) memória institucional da Saúde Pública no âmbito da SES/RS – a
partir do inventário técnico-histórico-administrativo das instituições de base
na saúde pública estatal e estadual, contempla a organização de acervos
(textuais, iconográficos, de memória oral e de artefatos tridimensionais) para
preservação, restauração, divulgação, exposição, pesquisa e desenvolvimen-
to científico e/ou tecnológico;

c) fomento à análise, estímulo ao debate e à discussão dos indicadores
numéricos gerados pelos Sistemas de Informação em Saúde, tendo em vista
o trabalho da Rede Nacional de Informações em Saúde (RNIS) e da Rede
Gaúcha de Informações em Saúde (RGIS) – contempla as interfaces com a
informação bibliográfica e documental em saúde pública/saúde coletiva, de
espectro conceitual abrangente,  tendo em vista  as  necessidades de suporte
ao controle social, aos processos decisórios, às projeções socio-sanitárias e
ao planejamento estratégico em saúde;

d) promoção, divulgação e educação em saúde – contempla a reunião e
organização de materiais caracterizados como multimeios (discos compac-
tos, vídeos, fôlderes, cartazes, fitas-cassete etc.). Na esfera da educação
popular em saúde, projeta-se a criação de um Centro de Referência de Edu-
cação Popular em Saúde, que buscará construir um acervo de documentos
oriundos dos movimentos sociais (cartilhas, textos, vídeos, relatos de experi-
ências, manuais etc.), colocando-os à disposição para compartilhamento e
pesquisa e, também, como espaço de fomento à discussão do conhecimento
técnico-científico/saber popular em saúde;

e) serviços editoriais – contempla a normalização de trabalhos técnico-
científicos, catalogação na fonte, elaboração/revisão de referências e cita-
ções bibliográficas, acesso às bases de dados on line e em CD-ROM, comu-
tação bibliográfica e incentivo à produção editorial.
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A definição destes campos de atuação, alguns de caráter inovador, sina-
liza a diferença entre a Biblioteca da ESP/RS, especializada em saúde públi-
ca/saúde coletiva, com prestação de serviços reconhecidos desde 1972 e
sua evolução para um Centro de Informação e Documentação, idealizado na
expectativa de transformar e modernizar processos técnicos, produção,
gerenciamento, apropriação e uso do conhecimento em saúde pública/saúde
coletiva, de forma integrada e interativa.

São novas atribuições ao Ceids:
a) manutenção da oferta de suporte técnico-teórico-referencial perma-

nente ao ensino, pesquisa, extensão educativa e documentação em saúde
pública/saúde coletiva no âmbito da ESP/RS;

b) reunião, manutenção, desenvolvimento e gerenciamento de acervos
organizados e armazenados em formato eletrônico dos diferentes tipos de
documentos existentes ou a serem adquiridos pela ESP/RS;

c) disponibilização pública, por intermédio de tecnologias de acesso e
comunicação universal de rápida e eficiente recuperação na Internet, às de-
mandas de informação em saúde pública/saúde coletiva;

d) formulação e proposição de diretrizes para as ações decorrentes do
gerenciamento dos recursos documentais, especificamente, de cada um dos
processos, princípios e atribuições indicados ou emergentes na esfera de
competência da Documentação em Saúde;

e) contribuição ao fomento, incremento e instrumentalização da produ-
ção e disseminação do conhecimento gerado em saúde pública/saúde coleti-
va no âmbito da ESP/RS;

f) contribuição à promoção, análise, processamento técnico e dissemi-
nação de informação em saúde pública/saúde coletiva, favorecendo o estí-
mulo à reflexão contínua sobre o saber técnico-científico e também sobre o
saber constituído pelo senso comum, cultura e educação popular nesta área;

g) estabelecimento de uma política de sensibilização quanto à preserva-
ção e recuperação da memória e da história institucional no âmbito da
SES/RS.

Implementação

Melhorias significativas à prestação de serviços da Biblioteca na
ESP/RS, em direção à consolidação do Ceids, vêm, paulatinamente, sendo
conquistadas:

1) Espaço físico
Houve a ampliação do espaço físico do Ceids, com o acréscimo

emergencial de aproximadamente 30m² e foi estruturado um  pré-projeto
arquitetônico para a construção de prédio próprio, segundo critérios técnicos

5 O pré-projeto arquitetônico foi elaborado pelo Serviço de Arquitetura e Engenharia da SES/
RS, sob responsabilidade técnica do arquiteto Ednezer R. Flores.
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e condições pertinentes à prestação de serviços de qualidade5.
Projetou-se espaço para um novo auditório e o Ceids (biblioteca,

multimeios, memória institucional, espaço de exposições, sala de estudo em
grupo, cabines para estudo individual etc.). A edificação, com tipologia em
monobloco, consistirá em três pavimentos, utilizando serviços de infra-estru-
tura do complexo existente ao qual irá integrar-se, com as devidas adequa-
ções e redimensionamento.

2) Desenvolvimento da coleção
De 1999 a dezembro de 2000 foram incorporados ao acervo 621 títulos

de livros, 848 folhetos e houve o acréscimo de 55 novos títulos de periódicos.

3) Incremento da força de trabalho
A partir do ano de 2000, foram nomeados três bibliotecários

concursados e um auxiliar de biblioteca. Do quadro funcional, foram designa-
dos mais  dois auxiliares de biblioteca e as vagas para estagiários ampliaram-
se de uma para quatro, sendo três de Biblioteconomia e uma de História. Foi
nomeada de forma especial, enquanto aguardamos por concurso, uma  histo-
riadora e museóloga que desenvolve atividades de recuperação da memória
e da história institucional no Ceids.

4) Melhoria de infra-estrutura
Em 1999, a biblioteca da ESP/RS foi encontrada com 1(um)

microcomputador 486, com acesso discado à Internet (inútil pela
desatualização programática, dificuldade no acesso e manutenção de cone-
xão e inviabilidade de expansão) e uma impressora matricial. Foram adquiri-
dos 2 (dois) microcomputadores Pentium e 1 (uma) impressora jato de tinta.

Ações estratégicas e serviços inovadores

Além das melhorias referidas, estabeleceram-se ações de integração,
consideradas estratégicas para o desenvolvimento do Ceids, bem como ser-
viços inovadores, tendo em vista seu alcance e desdobramentos, ultrapas-
sando os limites da prestação de serviços usualmente realizados em Bibliote-
cas como:

1) Recuperação da memória e da história institucional
Uma das iniciativas desencadeadas logo ao início da atual gestão da

ESP/RS diz respeito à  recuperação da memória e da história institucional da
SES/RS. Esta responsabilidade sempre esteve presente nos dos regimentos
internos da Secretaria.

Em março de 1999, houve uma primeira reunião com os coordenadores
ou representantes do Hospital Colônia Itapuã, Hospital Sanatório Partenon,
Hospital Psiquiátrico São Pedro, Coordenação de Atenção Integral em Saúde
– Cais, ESP/RS e Ceids para apresentação da nova proposta de trabalho,
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discussão e manifestação de adesão ao projeto.
Com a integração de uma historiadora ao Ceids, iniciou-se um trabalho

sistemático de recuperação da memória da SES-RS. Esta tarefa deveria co-
meçar pela ESP/RS. Contudo, por fatores circunstanciais e pela situação de
precariedade em que se encontrava a documentação histórico-administrativa
do Hospital Colônia Itapuã – HCI, a prioridade foi deslocada. O trabalho de-
senvolveu-se pela higienização e reconhecimento da documentação do HCI,
sendo a historiadora auxiliada por uma estagiária do Ceids. Assim, surgia o
embrião do núcleo de trabalho que hoje desenvolve a história e documenta-
ção naquele hospital.

A ação de Recuperação da Memória e da História Institucional,  funda-
menta-se em algumas premissas básicas:

a) o conceito de documento inclui qualquer tipo de suporte físico utiliza-
do para registro ou manifestação da informação;

b) a memória institucional, por meio da documentação existente, por
apresentar-se fragmentada e dispersa, necessita  de um tratamento sistema-
tizado e cientificamente orientado.

A recuperação da memória e da história institucional abrange o estabe-
lecimento de uma política  de sensibilização para a questão de sua preserva-
ção e a recomposição do que for possível do passado, mediante uma pesqui-
sa histórica de fontes textuais, iconográficas, de memória oral e dos artefatos
tridimensionais, isto é, do que se puder reunir, recuperar, organizar e
contextualizar para preservação.

O processo pressupõe, por meio do conhecimento deste patrimônio his-
tórico, a fixação da identidade temporal, o estímulo à pesquisa e à reflexão
para uma melhor compreensão dos caminhos percorridos e às viabilidades
do presente e finalmente, o estabelecimento de uma política de
gerenciamento, registro e tratamento das informações em saúde produzidas
hoje, com a consciência da necessidade de preservação e conservação da-
quilo que vai possibilitar a reconstrução da história no futuro.

O trabalho inclui o inventário da documentação  e a organização de acer-
vos para a divulgação em espaços institucionais, bem como o acesso virtual
em bases de dados digitalizadas.

Em 23 de junho de 2000, no Gabinete da SES/RS e com a presença da
Secretária de Estado da Saúde, realizou-se uma reunião, solicitada pela ESP/
RS, para apresentação do Projeto Ceids e a sua proposta para estabeleci-
mento de uma política de gerenciamento da documentação, incluindo-se,
além da documentação técnico-científica, a técnico-administrativa. Estiveram
presentes representantes da Escola de Saúde Pública/RS, Hospital Colônia
Itapuã, Hospital Psiquiátrico São Pedro, Hospital Sanatório Partenon, Centro
Saúde-Escola Murialdo e Gabinete da Secretária.

Por definição da Secretária, incluiu-se, também, a Fundação Estadual
de Produção e Pesquisa em Saúde (Fepps), considerando-se sua significa-
ção no contexto histórico –institucional, porquanto, agrega o Laboratório Cen-
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tral de Saúde Pública  (Lacen), antigo Instituto de Pesquisas Biológicas (IPB),
a Unidade de Produção de medicamentos, antigo Laboratório Farmacêutico
do Estado do Rio Grande do Sul (Lafergs), o Centro de Informações
Toxicológicas (CIT) e o Hemocentro (Hemorgs).

Reafirmada a ação técnico-política de resgate da memória e da história
proposta pelo Ceids-ESP/RS, na forma descentralizada, mediante adesão de
cada uma das instituições nomeadas, iniciaram-se trabalhos neste sentido,
de acordo com deliberações, capacidades operacionais e técnicas, tipo de
acervo e necessidades conjunturais. Ao grupo de profissionais atuantes cha-
mou-se Equipe Ampliada, composta por profissionais de  Biblioteconomia e
Documentação, História, Museologia, Arquivologia ou com alguma experiên-
cia na área. Os trabalhos realizados incluem o  recolhimento, higienização e
preservação de documentos, o registro de memória oral, entrevistas e obten-
ção do relato de experiências gerenciais, entre outros. Definiu-se espaços
institucionais específicos para exposições e para a guarda da documentação
reunida.

 A Equipe Ampliada realizou inúmeras reuniões em 2000 para discutir
conceitos aproximadores nas diferentes áreas, informar sobre o andamento
dos trabalhos, buscar apoio institucional para as ações ou construir
pactuações para a integração de linhas de atuação e políticas.

2) Integração do  Ceids à Rede Nacional de Informações em Saúde –
RNIS e Rede Gaúcha  de Informações em Saúde – RGIS.

Esse processo ocorre pela introdução e gerenciamento do componente
informação bibliográfica e documental na Rede Gaúcha de Informações em
Saúde – RGIS, que disponibilizará comunicação com 100% dos municípios
gaúchos via  Internet. O Ceids faz o controle e a disseminação da informação
em saúde coletiva, especialmente nas áreas definidas como de relevância
epidemiológica, além do apoiar e estimular o registro de experiências munici-
pais de gestão em saúde mediante a interação com os Núcleos Regionais de
Educação em Saúde Coletiva (Nuresc), criados pela ESP/RS nas 19 regiões
sanitárias da SES/RS.

3) Pesquisa sobre os trabalhadores da  SES/RS6

Na intenção de estabelecer um serviço de Disseminação Seletiva da
Informação – DSI, foi proposta uma pesquisa junto aos trabalhadores da SES/
RS.

A DSI consiste em identificar e fornecer informação seletiva a públicos
específicos por meio de notificações pessoais ou a grupos, de acordo com os
perfis de interesse dos usuários previamente definidos.

6 A pesquisa sobre a força de trabalho da SES/RS faz parte do projeto  de desenvolvimento
aprovado pela Fapergs em dezembro 2000: Educação em Saúde Coletiva: melhoria da infra-
estrutura para estudo, ensino e pesquisa na Escola de Saúde Pública da Secretaria da Saúde
– SES/RS. A parte II do presente artigo-documentário apresentará os resultados e as conclu-
sões do trabalho.
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A pesquisa acabou tendo um alcance maior e iniciou-se em agosto de
2000 com os seguintes objetivos:

• realizar um levantamento exaustivo do perfil da força de trabalho da
SES/RS no sentido de conhecer, valorizar e qualificar a atuação dos trabalha-
dores do SUS, contextualizando políticas de capacitação, educação continu-
ada, ensino, pesquisa e desenvolvimento;

• realizar um levantamento das potencialidades docentes entre os servi-
dores da SES/RS para modalidades de formação (docência em cursos de
pós-graduação e educação profissional ou aperfeiçoamento);

• definir um perfil de usuários da Informação Técnico-Científica da SES/
RS visando conhecer as necessidades de informação; comportamentos fren-
te à problemática de busca de informação documental em saúde e uso das
fontes de informação em Saúde.

• promover a DSI em saúde pública/saúde coletiva de forma rápida, se-
letiva, atualizada e pertinente à população pesquisada.

Produtos e serviços

a) Ampliação da análise de conteúdo/indexação do acervo
A abrangência da indexação dos documentos de interesse na área de

saúde pública/saúde coletiva está ampliada. Equivale a dizer que os Catálo-
gos de Autor, Título e Assunto arrolam, além dos livros,  periódicos,  folhetos,
CD, normas técnicas e demais documentos em acervo.

b) Disseminação da informação em acervo
Trabalha-se na produção de instrumentos de oferta e disseminação da

informação em saúde:
1. BOLETIM ALERTA  – iniciado em julho de 1999 e  que consiste na

divulgação dos sumários das publicações periódicas recém incorporadas ao
acervo e disponíveis para consulta/empréstimo/cópia, mediante preenchi-
mento de formulário específico. A periodicidade é mensal.

2. INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE: Rio Grande do Sul   – configura-se
como mais um mecanismo de disseminação da informação em saúde, con-
tém resenhas e resumos, bibliografias e atos normativos, memória, notícias e
espaço para manifestações. Cópias podem ser obtidas mediante formulário
específico. A periodicidade é semestral.

Multimeios

A ESP/RS teve, ao longo do tempo, um serviço chamado Material
Instrucional, integrado às ações de Educação para a Saúde. Era  de sua com-
petência, basicamente, o estímulo à produção, recepção, coleta e distribui-
ção dos materiais de divulgação (campanhas e eventos) oriundos, principal-
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mente, do Ministério da Saúde e da SES/RS. Entre os materiais oferecidos,
estavam cartazes, fôlderes e fitas de vídeo.

Em seminário interno da ESP/RS, em 1999, decidiu-se que o Ceids de-
veria absorver as atribuições desse Serviço. A partir de então, tem-se procu-
rado desenvolver uma ação de disseminação desse tipo de informação, de
forma integrada às políticas do Ceids e do projeto político-pedagógico da
ESP/RS. Esses  materiais existentes podem ser considerados como de
multimeios pedagógicos,  em apoio às práticas de ensino/aprendizagem.

A maior coleção é a de fitas de vídeo – aproximadamente 400 exempla-
res, seguidas de  cartazes, fôlderes, discos compactos, slides, álbuns seria-
dos e outros.

Atendendo a uma demanda espontânea, busca-se, gradativamente,
qualificar esse acervo com materiais atualizados, selecionados e pertinentes
ao público ao qual se destinam. Pela análise do banco de dados cadastrais,
pode ser caracterizado como público interessado em educação em saúde:
professores, profissionais de saúde que exercem atividades didático-pedagó-
gicas, conselheiros de saúde, alunos em busca de subsídios para trabalhos
escolares dos três graus de ensino e público leigo interessado. Para ser usu-
ário não há pré-requisito. Basta cadastrar-se para retirar materiais de interes-
se. O uso desses documentos está relacionado, geralmente, a algum tipo de
atividade didático-pedagógica como aulas, palestras, seminários e trabalhos
escolares.

Assim, o serviço de Multimeios, no Ceids,  de forma genérica, propõe-se
a reunir, fomentar a criação, identificar, armazenar, recuperar, divulgar e
disponibilizar materiais de apoio didático-pedagógico, estabelecendo uma
rede de intercâmbio e comunicação com entidades produtoras e/ou distribui-
doras deste tipo de documento.

Docência

A capacitação técnico-política em saúde pública/saúde coletiva propõe
estudo, pesquisa, produção de conhecimento, criticidade e socialização do
saber acumulado. A habilidade de usar adequada e seletivamente os esto-
ques de informação técnico-científica disponíveis é um fator importante nas
atividades de formação. A realização dos cursos ministrados na ESP/RS, em
seus diversos formatos, cria espaços privilegiados para o conhecimento e
uso das principais fontes de informação da área das Ciências da Saúde, seus
acessos e potencialidades.

Além disso, as atividades didático-pedagógicas da ESP/RS, de caráter
transitório (cursos), se reafirmam como espaço de desenvolvimento e educa-
ção permanente  nos serviços de saúde (teoria/prática). Assim, o estabeleci-
mento de vínculos permanentes com  o estudo, a atualização e a educação
continuada dos trabalhadores do SUS podem ser viabilizados mediante uma
cultura de uso cotidiano da informação em todas as ações de saúde.
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Nessa intenção, o Ceids contribuiu com a capacitação no manejo de
técnicas e instrumentos bibliográfico-documentais e conhecimento dos meios
de acesso à pesquisa bibliográfica e à apresentação de trabalhos técnico-
científicos.

A participação do Ceids na  docência nos cursos da ESP/RS, além de
informar sobre o  perfil normativo e metodológico da busca e uso bibliográfi-
co, busca potencializar as habilidades para o processo de comunicação, apro-
priação, percepção e desenvolvimento do ciclo documentário, desde o aces-
so à informação registrada, sua assimilação plena, até a motivação e criação
de viabilidades para a produção do conhecimento e sua disseminação.

Articulações

Ao longo do biênio 1999-2000, o Ceids esteve participando de alguns
fóruns de discussão de políticas ou ações programáticas na área da informa-
ção:

a) Projeto Telecentros  – de  iniciativa da Secretaria da Ciência e
Tecnologia, integrando o Programa de Inclusão Social pela difusão
tecnológica, inclusão digital, acesso e uso das tecnologias da informação via
Internet e suas aplicações.

b) Organização dos Centros de Pesquisa do Estado (OCP)  – busca
do fortalecimento das instituições estaduais de pesquisa pela sua própria ar-
ticulação e pela  articulação com a agência de fomento à pesquisa (Fapergs),
instituições acadêmicas e direções das próprias instituições. Foi realizado um
diagnóstico da situação das bibliotecas das quatorze instituições que inte-
gram a OCP. O trabalho, entregue ao Secretário de Ciência e Tecnologia,
resultou favorável à aprovação dos projetos de melhoria da infra-estrutura
das bibliotecas que participaram do Edital-2000. O Ceids teve seu projeto
aprovado, resultando em importante investimento institucional na área de do-
cumentação como descrito até aqui.

Conclusão

O Projeto Ceids aqui relatado na forma de um artigo-documentário é um
empreendimento coletivo. Pertence e se estrutura na interface com todos os
profissionais de saúde, de forma restrita, ou com seus outros e diversificados
públicos. O artigo-documentário sobre o Projeto Ceids cumpre o papel de
construir  historicidade a um processo coletivo e institucional, filiado a uma
concepção ético-política de trabalho com a informação bibliográfica e docu-
mental em saúde coletiva.

Existe uma gama de atores na “ecologia informacional” (Seracevic,
1996, p.58) que envolve produtores de dados, informação e conhecimento
(serviços de saúde, autores, pesquisadores, compiladores, organizadores
etc.), instituições financiadoras, editores, canais de divulgação (os documen-



Um centro de informação e documentação em saúde pública/saúde coletiva: compromissos ...

Bol. da Saúde, v. 14, n. 1, 1999-2000 v 113

tos em qualquer formato) e os reelaboradores (produtores de bases de da-
dos, bibliotecas e centros de documentação e os usuários).

No processo de interação entre estes agentes, os papéis se trocam,
mesclam ou sobrepõem-se, de tal forma que todos são participantes em al-
gum momento, como informantes, intérpretes, mediadores ou usuários.

Assim se constitui e fortalece o Ceids, na busca e no intercâmbio servi-
ços/usuários que harmoniza interesses e necessidades de informação biblio-
gráfica e documental em saúde, procurando aperfeiçoar as categorias
conceituais e temáticas, tornando-as cada vez mais pertinentes e seletivas
aos seus públicos.

Há muita informação na área da saúde. É necessário discernimento para
a busca daquelas informações cujo significado favoreça a construção da au-
tonomia  e  da qualidade de vida.

No Ceids, mais do que um aparato de habilidades, técnicas,
metodologias e tecnologias de informação em exercício, existe solidariedade
afetiva, dedicação profissional, persistência e crença de que é possível cons-
truir serviços públicos de qualidade. Esses componentes motivadores consti-
tuem a invisível, mas perceptível, “estante da utopia”, com um rico e diversifi-
cado acervo de colaboração.

O ciclo documentário, de forma esquemática, mostra a trajetória → do-
cumento → dado → informação → conhecimento que permeia todo o trabalho
realizado no Ceids.
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Un centro de información y documentación en salud pública/salud
colectiva: compromisos, interfaces y perspectivas posibles y la estantería de
la utopía –  PARTE I

Resumen:  Se hace un análisis de la situación de la Biblioteca de la Escola de
Saúde Pública – ESP/RS, en el inicio de la actual gestión. Principios teóricos y técni-
co políticos orientaron acciones de gerenciamiento de los recursos informacionales
en el sector, resultando en la presentación del proyecto del Centro de Informação e
Documentação em Saúde – Ceids. La  concepción del Ceids se materializa, paulati-
namente, mediante la explicitación de compromisos, interfaces y perspectivas,
constituyéndose en el constante trabajo de control y diseminación de información
documental en salud. Las  categorías conceptuales y referenciales, base de los acer-
vos construidos a lo largo del tiempo, generan viabilidades de compartimiento,
calificación profesional, estudio, investigación, extensión y educación permanente
en la ESP  y en la Secretaria da Saúde SES/RS. Nuestra expectativa es  fomentar la
discusión sobre el papel de la información en salud en el proceso de formación y  en
la aspiración de que el uso de la información sea incorporado cotidiana y permanen-
temente como insumo al conocimiento y a la intervención en las acciones de salud,
indispensable en el ciclo de construcción colectiva del conocimiento en salud. Se
trata de un artículo documentario con el papel de dar historia y visibilidad a un
proceso institucional relevante y comprometido con la salud colectiva.

Palabras Clave:  Información en salud; Memoria institucional; Escola de Saúde
Pública/RS; Secretaria da  Saúde do Rio Grande do Sul;  Documentación.

A center of information and documentation in collective/public health:
commitments, interfaces and possible perspectives and the shelf of utopia –
PART I

Abstract:  It is made an analysis of the situation of the Library of the Escola de
Saúde Pública – ESP/RS, in the beginning of the current administration. Theoretical
and technician-political principles leaded the actions of administration of
informational resources in the section, resulting in the presentation of the project of
the Centro de Informação e Documentação em Saúde – CEIDS. The conception of
CEIDS is gradually materialized by the explicitation of commitments, interfaces and
perspectives, constituting the present work of control and spread of documental
information in health. The conceptual categories and references, basis of the
collections built along the time, generate sharing possibilities, professional
qualification, study, researches, extension and continuous education in ESP/RS and
in Secretaria da Saúde/SES-RS. Our expectation is to foment the discussion on the
role of the information in health in the formation process and in the aspiration that the
use of the information is incorporated daily and permanently as input to the
knowledge and to the intervention in the actions of health, indispensable in the cycle
of collective construction of the knowledge in health. It is an article-report with the
role of providing history and visibility to a institutional process that is relevant and
committed with the collective health.
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Key-words: Information in health; Institutional memory; Escola de Saúde Pú-
blica/RS; Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul; ocumentation.
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