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m dos requisitos básicos
para o desenvolvimento
de pesquisas em saúde é
estar atualizado sobre o
que acontece no universo

acadêmico. Para isso, é fundamental a
consulta a livros, artigos, teses, periódi-
cos e folhetos, entre outras referências
bibliográficas. Na Fiocruz, pesquisado-
res e estudantes contam com uma das
maiores redes de bibliotecas da Améri-
ca Latina. A oportunidade de estar em
dia com as novidades da área de ciênci-
as e saúde também está aberta ao pú-
blico, num compromisso de universali-
zação do acesso ao acervo da Fundação,
que vai de obras raras do século 17 às
mais atualizadas coleções de revistas ci-
entíficas nacionais e estrangeiras.

As dez unidades da Rede de Biblio-
tecas da Fiocruz são especializadas em áre-
as temáticas – incluindo ciências biomédi-
cas, saúde da mulher e da criança, saúde
pública e controle da qualidade em saúde
–, atendendo a milhares de usuários por
mês. O acervo é extenso: somente a bibli-
oteca de ciências biomédicas inclui mais

Acesso livre

Entre as maiores da América
Latina, Rede de Bibliotecas
da Fiocruz tem mais de
1 milhão de publicações

de um milhão de peças. Além do emprés-
timo pessoal de livros e do acesso a catá-
logos e bases de dados nacionais e inter-
nacionais, as visitas à coleção de obras raras
são muito procuradas. “O serviço de le-
vantamento bibliográfico e o acesso à
internet estão entre os serviços mais solici-
tados”, comenta a chefe da Biblioteca de
Ciências Biomédicas, Mônica Garcia. Para
docentes, estudantes e profissionais da Fi-
ocruz, o acesso às bibliotecas é automáti-
co. Para o público, basta o preenchimento
de cadastro para se associar à Rede.

Preocupação secular

Desde o surgimento da Fiocruz, o
cuidado com a informação é uma ques-
tão central. A primeira biblioteca da Fun-
dação surgiu em 1902, apenas dois
anos após sua criação. Idealizada por
Oswaldo Cruz, ela recebia toda sema-
na os principais periódicos de informa-
ção científica. “Oswaldo Cruz se reunia
com seus discípulos na biblioteca nas
chamadas mesas das quartas-feiras.
Aquele foi o primeiro grupo de gestão
de conhecimento da Fiocruz”, comen-
ta a coordenadora da Rede de Bibliote-
cas e diretora do Instituto de Comunica-

ção e Informação Científica e Tecnológica
em Saúde (Icict) da Fiocruz, Ilma Horsth
Noronha. “Cada participante lia um ar-
tigo e depois reuniam-se para um de-
bate. A atividade se perpetuou até a
época da ditadura.”

Conforme a instituição foi crescen-
do e agregando novas unidades, mais
bibliotecas eram criadas. A primeira ten-
tativa de reunião das bibliotecas da Fio-
cruz aconteceu em 1975, integrando as
bibliotecas de Manguinhos, da Escola
Nacional de Saúde Pública (Ensp) e do
Instituto Fernandes Figueira (IFF). Em
1986, a Fundação investiu na criação
de uma unidade voltada justamente
para a gestão da informação científica
em saúde, o Icict. As bibliotecas deixa-
ram de pertencer às unidades de ori-
gem e passaram a prestar serviços a elas,
sob gerenciamento do Icict.

Acesso em debate

Hoje, uma das principais demandas
da Rede de Bibliotecas da Fiocruz é forta-
lecer as estratégias de universalização do
acesso aos acervos. Ilma esclarece que essa
política não significa um simples acesso li-
vre, visando a popularização da informa-
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ção científica. Ela aponta que, atualmen-
te, da forma como a política de incentivo à
pesquisa está formulada, o pesquisador
não pode simplesmente publicar dados
em acesso livre. Para conseguir novos fi-
nanciamentos e prestígio, é preciso pu-
blicar em periódicos internacionais. “Há
um nó estrutural em que a instituição de
pesquisa paga duas vezes pelo acesso aos
trabalhos que produz, já que, depois de
financiar o trabalho, é a hora de publicar
e vender, assim, seus direitos autorais. Para
consultar novamente a publicação produ-
zida pela própria instituição, é necessário
pagar pelo acesso”, afirma.

Esse sistema, de acordo com a
coordenadora, pode prejudicar o desen-
volvimento de pesquisas, especialmen-
te em países mais pobres. “O acesso li-
vre ajudaria a alavancar pesquisas em
temas que estão sendo deixadas de lado
e auxiliaria o trabalho desenvolvido em
países mais pobres, que não podem
pagar pelo acesso aos periódicos.”

Acervos virtuais

Um dos principais instrumentos de
luta pela democratização do acesso li-
vre à informação científica em saúde são
as Bibliotecas Virtuais em Saúde (BVS),
um projeto liderado pelo Centro Lati-
no-americano e do Caribe de Informa-
ção em Ciências da Saúde (Bireme/Opas)
em conjunto com o Ministério da Saú-
de. A Fiocruz é responsável por nove
BVS temáticas (sendo as de saúde pú-
blica, aleitamento materno e doenças
infecciosas e parasitárias as mais pro-
curadas) e duas bibliográficas (Adolpho
Lutz e Sergio Arouca), que têm aproxi-
madamente 35 mil visitas mensais.

Segundo Ilma, elas são reflexo de
uma reconfiguração das bibliotecas que
cada vez mais as desvincula do espaço
físico e das estantes. “O principal desafio
é fornecer, a partir das BVS, acesso remo-
to e facilitado a todo o acervo das biblio-
tecas da instituição, além de links para
consulta de artigos e periódicos comple-
tos”, diz a coordenadora da Rede de Bi-
bliotecas. “Já é possível consultar online
algumas obras raras e também mais de
1.800 teses e dissertações, material aca-
dêmico, qualificado e que conta com con-
trole de qualidade com comitê consultivo
formado pelas maiores instituições de
ensino e pesquisa do país.”É a Fiocruz
dando sua parcela para promover o am-
plo acesso ao conhecimento.

Rede de Bibliotecas da Fiocruz

http://www.fiocruz.br/redebibliotecas

Bibliotecas Virtuais em Saúde

http://bvsfiocruz.fiocruz.br
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om cerca de 100 mil
volumes nas estantes
e um acervo constitu-
ído por livros, perió-
dicos, folhetos e te-

ses que datam do século XVII à
atualidade, o setor de Obras Raras
da Rede de Bibliotecas da Fiocruz
é um passeio pela história das pu-
blicações em saúde. A seção con-
centra títulos como um manuscri-
to jesuíta de 1703, com descrições
de diversas ervas e receitas para
doenças que acometiam os mora-
dores da colônia brasileira. Entre as
obras mais antigas, está o primeiro
tratado sobre história natural do
Brasil, de Willem Piso e Georg
Marggraf (1648). O tratado Historia
Naturalis Brasiliae chama atenção
pelas belas imagens, pintadas a
mão, da flora e fauna brasileiras.
Outro item relevante é a revista
Anais de Física, publicada em 1906,
que traz o famoso artigo de Albert
Einstein sobre a Lei da Relativida-
de. O volume foi autografado pelo
físico em 1925, quando ele visitou
a Fiocruz.

C

A obra Historia Naturalis
Brasiliae (no alto), uma das mais
importantes peças do acervo
de obras raras; o autógrafo de
Einstein e as gravuras de Jean
Théodore Descourtilz


