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necessidade de maior entrosamento e atuação da biblioteca médica com

pesquisadores e clínicos e o desenvolvimento profissional dos bibliotecários em

novas habilidades, uma vez que a informação e o conhecimento passam a ser

fundamentais para o profissional de cuidados de saúde, nas suas atividades

intelectuais e práticas: ”.... os bibliotecários têm importante função na expansão e

suporte à medicina baseada em evidência, identificando e recuperando a literatura

em diferentes fontes e na ajuda aos médicos para indexação e recuperação da

informação para diagnósticos, etiologia, terapia e prognósticos, ou ainda nas

revisões sistemáticas e meta-análises, e na colaboração para o desenvolvimento

de manuais....” (RODRIGUES 2000, p. 15).

Não há referência, no Brasil, de equipes médicas com a participação de

bibliotecário avaliando a literatura médica para a prática de medicina baseada em

evidência, mas uma experiência inglesa dá conta que “.... os próprios

bibliotecários do National Health System – NHS sugerem três barreiras para maior

participação na avaliação crítica: necessidade de conhecimento clínico, de

segurança no tratamento das estatísticas e pouco conhecimento de modelos e

métodos de pesquisa. A partir disto, foi instituído o Critical Skills Training in

Appraisal for Librarians Project – CriSTAL, colaboração entre as universidades

SHEFFIELD e OXFORD, visando ao aprendizado destas habilidades nas práticas

diárias dos bibliotecários de saúde... “(BOOTH e BRICE, 2001, p. 175).
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público em geral. São líderes na aplicação e promoção de tecnologia para a

disseminação da informação e o desenvolvimento do conhecimento. Pioneiros no

uso do processamento de dados, pesquisa on-line e acesso à INTERNET e

equipamentos de computação e comunicação, usam seus conhecimentos técnicos

específicos para incrementar o acesso às informações em saúde disponíveis na

WEB (WEISE e McMULLEN 2001, p. 249).

A efetiva participação dos bibliotecários nas atividades de suporte à prática

médica e atividades de ensino, implica no desenvolvimento de habilidades e

capacitação profissional para o atendimento das novas demandas por parte dos

usuários e para exercer, de acordo com SCHERRER e DORSCH (1999), “.... o

papel de elemento de ligação entre a educação médica e a biblioteca....” (p. 323).

Na evolução do ensino médico, recentes mudanças foram introduzidas no

curriculum das escolas e nas práticas médicas por conta da medicina baseada em

evidência, termo que ”.... foi cunhado na McMASTER MEDICAL SCHOOL, no

Canadá, nos anos 80, para designar o processo de, sistematicamente, descobrir,

avaliar e utilizar achados de pesquisas recentes, como bases para decisões

clínicas....” [disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov – 28 fev 2002].

A prática da medicina baseada em evidência consta de quatro passos

básicos: “....1) formular uma questão clínica clara a partir de um problema do

paciente 2) pesquisar na literatura os artigos relevantes 3) avaliar a evidência de

sua validade e utilização 4) implementar o uso deste achado na prática clínica....”

(ROSENBERG e DONALD, 1995).

No intuito da participação de bibliotecários nestas atividades de ensino e

mais especificamente, em relação ao passo de número dois, fica evidente a
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Aprimoramento Profissional na Área da Saúde, com duração de dois anos, desde

1984 e, a partir de 2000, com duração de um ano.

Em 1971, nos Estados Unidos, a bibliotecária médica Gertrud Lamb sugeriu

a formação de um bibliotecário que integrasse a equipe médica, acompanhando

visitas e se antecipando às necessidades de pesquisa e iniciou o primeiro

programa de ensino para bibliotecária médica clínica, na UNIVERSITY OF

MISSOURI, em KANSAS CITY, que foi seguido de outros com suporte financeiro

da NLM, e mais tarde, de esforços conjuntos de universidades e hospitais.

Por várias razões, a sua participação na equipe médica gerou polêmicas e

nem sempre foi fácil o entendimento, por parte dos outros profissionais de saúde,

dos benefícios da colaboração, deste bibliotecário, também chamado de

informacionista, o que não diminui a sua importância, ”.... esse profissional pode

oferecer, de maneira sistematizada, respostas para questões que são freqüentes

mas que nem sempre têm as melhores respostas e além disso, incrementar os

sistemas de recuperação da informação ou criar novos, tendo em vista a

antecipação de quando e como a informação é necessária e qual o seu melhor

formato....” (DAVIDOFF e FLORANCE, 2000, p. 997).

De qualquer forma, não há notícias no Brasil de iniciativas deste tipo e os

bibliotecários médicos desempenham suas atividades nas bibliotecas médicas de

instituições de ensino ou de saúde e seus clientes são geralmente, além da

comunidade externa, estudantes, professores, pesquisadores, e profissionais da

saúde “.... bibliotecários médicos são parceiros importantes das equipes de

cuidados de saúde, nas pesquisas médicas e na educação dos profissionais de

saúde, assim como no fornecimento de informação de alta qualidade para o
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No campo da biblioteconomia médica os Estados Unidos, destacam-se pelas

iniciativas na formação de bibliotecárias médicas: em 1939, a biblioteconomia

médica foi reconhecida como uma profissão; em 1947, a Medical Library

Association – MLA adotou um programa de treinamento que foi oferecido na

Columbia University School of Library Service em Nova Iorque, com aulas

ministradas pelos professores que faziam parte do College of Physicians and

Surgeons. O segundo curso foi na Emory University, em Atlanta, em 1951, que

também incluía aulas no curso de medicina (SCHACHER, 2001).

No Brasil, sem vínculos com a educação acadêmica, os profissionais com

atuação em áreas comuns, se reúnem em grupos ou em associações, de

bibliotecários, biomédicos por exemplo, a fim de compartilhar experiências, trocar

conhecimentos a respeito do desempenho de suas atividades e incrementar em

suas práticas, as novidades surgidas neste campo.

A graduação em biblioteconomia proporciona uma formação generalista, e

além dos programas de pós- graduação strictu sensu, algumas instituições

oferecem cursos voltados especialmente para a área biomédica e de ciências da

saúde.

O mais recente deles é o 1º Curso de Especialização em Informações em

Ciências da Saúde para Bibliotecários e Documentalistas, de responsabilidade da

BIREME e da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO/BIBLIOTECA

CENTRAL, no modelo de pós-graduação lato sensu.

A BIBLIOTECA CENTRAL do HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO

ESTADUAL participa do programa de aprimoramento da FUNDAÇÃO DE

AMPARO À PESQUISA DE SÃO PAULO – FUNDAP e oferece o Curso de
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são únicos aos seus usuários e que, portanto, direcionam as atividades dos

bibliotecários, ou profissionais da informação.

Afirma ainda que as bibliotecas especializadas “....mantém uma

característica de interdisciplinaridade, à medida em que estão inseridas numa

dada instituição e devem ser vistas pelos bibliotecários como uma unidade de

informação, parte de um grande sistema de informação, ao invés de ser isolada e

autônoma, simplesmente relacionada à instituição....” (p. 125).

O bibliotecário médico, não sendo um membro da profissão médica, deve

buscar entender, além da estrutura organizacional da instituição onde trabalha, a

organização dos conhecimento desta área e os tipos de profissionais que são

seus clientes, de acordo com as várias formações acadêmicas, para então

satisfazer as necessidades informacionais destes profissionais em diferentes

estágios de suas carreiras.

Mais que isso, BLACKWELDER (1996) acredita que, além da verdade sobre

a qualidade do trabalho criando uma imagem profissional positiva, ”.... atualmente

os bibliotecários têm a oportunidade de se promoverem, além de guardiões dos

livros e especialistas em pesquisa bibliográfica, como disseminadores e

consultores de informação, mas não poderão se promover como elementos chave

na era da informação se não se virem como tal...”(p. 346)

Em função das características e peculiaridades da biblioteca médica, seus

usuários e sua literatura, são necessárias certas habilidades e domínio de

conhecimentos por parte dos bibliotecários desta área, e isso se dá tanto nas

apreensões do cotidiano como na busca por qualificação, através de treinamentos

e cursos.
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setor, pode-se dizer que pertencem ao grupo denominado trabalhadores de

saúde, uma vez que suas ocupações estão vinculadas às atividades de ensino e

pesquisa dos profissionais de saúde, e por escolha profissional, desempenham

suas atividades na área das ciências médicas.

Segundo BOHOSLAVSKY (1996, p. 46), o trabalho pode ser analisado,

psicologicamente, como um comportamento e como tal implica num com que se

trabalha; quem escolhe uma carreira está escolhendo inserir-se numa área

específica da realidade ocupacional, e cita o escrito em Examen de los Ingenios,

de Huarte de San Juan, em 1575, “...ninguém chegou a dizer, distinta e

claramente, que natureza é a que faz, ao homem, hábil para uma ciência e

incapaz para outra e quantas diferenças de engenho se encontram na espécie

humana, e que artes e ciências correspondem a cada um em particular“. O mesmo

autor, discorrendo a respeito dos estudos a respeito de vocação, nos 400 anos

que se seguiram, acrescenta, “.... muito se descobriu e se estudou a respeito do

que é chamado vocação, e por mais que se tenha substituído a ênfase biológica,

pela cultural, no estudo das escolhas, a idéia de que as pessoas estão melhor

preparadas para certas tarefas, por algum motivo, permanece “ (p. 47).

KREMER (1993), ao abordar as bibliotecas especializadas, relaciona

características e tendências do bibliotecário especializado:

- o bibliotecário que se especializa num determinado campo tem características

que são peculiares e distintas dos colegas que pertencem a outras bibliotecas;

- as bibliotecas especializadas, nem sempre chamadas de bibliotecas, mas de

centros de documentação ou centros de informação, oferecem serviços que
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1.8. O BIBLIOTECÁRIO NA ÁREA MÉDICA

O desempenho profissional da classe bibliotecária, inserido nas instituições

de saúde, ainda que não lide diretamente com os pacientes ou usuários da saúde,

e a exemplo do que ocorre na prestação de serviços de saúde de modo geral, está

constantemente sendo avaliado pelos usuários, de modo instantâneo, na relação

direta entre profissional e cliente, ”.... a produção dos serviços prestados é

coincidente com seu consumo, fazendo com que cada mau atendimento seja visto

como tal e cada informação seja assimilada no momento em que ocorre....”

(MALIK, 1998, p. 46).

As transformações sociais e econômicas pelas quais passou o setor da

saúde, transformou ampliando o conjunto de profissionais e os processos de

trabalho, assim, o cuidado das populações é desenvolvido por “....várias

categorias profissionais, conceituados como: a) trabalhadores de saúde, todos os

que se inserem direta ou indiretamente na prestação de serviços de saúde, tendo

ou não formação específica; b) os profissionais de saúde, que estando ou não

ocupados no setor saúde, possuem formação profissional ou capacitação

prática/acadêmica para o desempenho dos cuidados ou ações de saúde e c) o

pessoal de saúde como o conjunto de trabalhadores com formação ou

capacitação específica e que trabalha exclusivamente nos serviços ou atividades

de saúde....” (MEDICI et al. 1999, p.100).

Considerando as muitas categorias profissionais que estão, desse modo,

inseridas na área da saúde, dos bibliotecários que têm posição ocupacional nesse


