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Introdução  

Desde março de 2020, quando a OMS decretou emergência sanitária global em virtude 

do SARs-CoV2, a Biblioteca da Saúde da Mulher e da Criança (BiBSMC) vem desenvolvendo 

suas atividades em consonância com as orientações do Plano de Contingência da Fiocruz1, do 

Plano de Convivência com a Covid19 do Icict/Fiocruz2 e do Plano de Convivência com a 

Covid-19: recomendações às Bibliotecas da Fiocruz3. 

As ações, atividades e serviços desenvolvidos pela BiBSMC durante o ano de 2020 

constam do relatório “Biblioteca da Saúde da Mulher e da Criança durante a emergência 

sanitária provocada pelo novo coranavirus (COVID-19): relatório de atividades: 2020”, que 

está depositado no Repositório Institucional Arca4. 

Ao longo de 2021 a BiBSMC não só deu continuidade a suas atividades de 

processamento técnico de teses e dissertações defendidas na Pós Graduação do IFF, cooperação 

com a Bireme, atendimento remoto das solicitações de informação o público através do e-mail 

bibsmc@icict.fiocruz.br, de comutação bibliográfica e do repositório institucional Arca.  

Pari passu a BiBSMC ampliou e aprofundou parcerias institucionais e 

intrainstitucionais, assim como ações e serviços de e-learning realizadas por profissionais 

lotados na BiBSMC em parceria com Intersetorias (Coordenação da Rede de Bibliotecas, 

Coordenação do Arca, CTIC), que tiveram como norte a Política de Acesso Aberto ao 

Conhecimento Fiocruz5 e a importância do povoamento do Repositório Institucional Arca e da 

adesão à gestão dos dados de pesquisa. 

A BiBSMC também esteve presente em Grupos de Trabalho e no apoio ao setor de 

Comunicação do IFF na elaboração do Manual de publicação de materiais educativos do IFF6 

 

1 Plano de contingencia-Covid19-FiocruzV2_2021-03-26 
2 pc_covid19_icict_out2020.pdf (fiocruz.br) 
3 https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/42956/4/Plano de Convivência com a Covid-19.pdf 
4 https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/49302 

5 Política de Acesso Aberto ao Conhecimento da Fiocruz - Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz): Ciência e 
tecnologia em saúde para a população brasileira 

6 informeiff_60be5f780f901.pdf (fiocruz.br). 
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e na certificação, no Arca, das cartilhas eletrônicas do IFF. A BiBSMC submeteu projetos para 

o Programa Inova Fiocruz e Programa Inova Icict e publica bimensalmente o Boletim BiBSMC 

(divulgado no Informe IFF e arquivado no Arca7). 

A equipe da BiBSMC monitorou as condições físicas e ambientais do acervo e das 

instalações da Biblioteca, relatando e resolvendo problemas como a presença de insetos 

semelhante a cupins no banheiro da biblioteca e o vazamento que ocorreu na sala de 

processamento técnico oriundo do banheiro da creche do IFF. Para dar conta dessas questões 

contamos com a parceria da administração do ICICT e da manutenção do IFF. Do mesmo modo 

foram realizados esforços e parcerias (GESTAB, COGIC, IFF) visando a adequação das 

instalações físicas da BiBSMC às normas de biossegurança para convivência com a Covid-19. 

Ações de e-learning: parcerias intersetorias, interinstitucionais 
e externas 

As ações de e-learning que se materializaram na organização de Estudos Dirigidos e 

Workshops para a Pós Graduação tiveram como leitmotiv a Política de Acesso Aberto ao 

Conhecimento Fiocruz, através da promoção do uso de ferramentas de código aberto (o 

gerenciador de referências bibliográficas Zotero); a divulgação, a promoção e a sensibilização 

para a importância do auto arquivamento no Arca; além da divulgação e da promoção da adesão 

ao plano de gestão de dados da Fiocruz.  

Do mesmo modo foram realizados treinamentos para a Comunidade IFF, com 

certificação, para a divulgação e o incentivo ao uso da ferramenta UpToDate, assinada pela 

Fiocruz.  

Organização de estudos dirigidos e workshops - parceria com Ensino IFF. 

Com o objetivo de ampliar o serviço de referência on line e as ações de e-learning a 

BiBSMC aprofundo sua Interlocução com a Coordenação de Ensino e com os demais 

 

7 ARCA: Boletim BIBSMC: fontes de informação e estratégias de busca em saúde (fiocruz.br) 
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departamentos da Comunidade IFF a fim de identificar demandas e necessidades 

informacionais. 

Como 

resultante a BiBSMC 

- em parceria com a 

Vice-Direção do 

Ensino e com a 

Coordenação de 

Pós-Graduação do 

IFF - organizou, 

coordenou e mediou 

Estudos dirigidos, Seminários e Workshops no campo da Informação em Saúde. As aulas foram 

ministradas por profissionais da BiBSMC em parceria com profissionais de diversos setores do 

ICICT (Coordenação do Arca, Rede de Bibliotecas Fiocruz e CTIC).  

A sensibilização e o 

incentivo ao auto depósito no 

Arca foi tema transversal de 

diversas aulas que 

ministramos nos programas 

de Pós Graduação do IFF. 

Vale destacar que 

algumas das aulas 

organizadas pela BiBSMC para a Pós Graduação do IFF foram gravados para serem 

disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do IFF. 
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Ttreinamentos com certificação da base de dados UpToDate, 

A BiBSMC organizou e mediou treinamentos com certificação para divulgação e 

estimulo ao uso da ferramenta UpToDate, assinada pela Fiocruz, em um movimento que 

sedimentou parcerias externas (Wolters Kluwer) e interinstitucionais (IFF) para a capacitação 

de equipes multiprofissionais do IFF e Residentes.  
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É importante salientar que alguns dos treinamentos da UpToDate, organizados pela 

BiBSMC, foram gravados para disponibilização no AVA/IFF. 

No total foram capacitados 346 alunos ações de e-learning organizadas pela BibSMC. 

Aulas de Estratégia de Busca e apoio ao desenvolvimento de revisões 
sitemáticas – parceria com ENSP, IFF, INI, ICICT e IOC. 

A BibSMC foi convidada a ministrar aulas remotas de Estratégias de busca nos 

Programas de Pós Graduação do IFF, IOC e ICICT. Essas aulas tiveram como escopo a 

sistematização da busca em bases de dados da área de Saúde, incluindo normalização, uso de 

operadores booleanos, e informações sobre escopo e tipologia de fontes de informações.  

Destacamos, ainda, a participação na disciplina de Representação temática e descritiva da 

informação no curso de Especialização em Informação Científica e Tecnológica (ICICT) e a 

orientação virtual de alunos da Pós Graduação do IFF sobre acesso às fontes de informação e 

elaboração de estratégias de buscas em bases de dados. para a recuperação de literatura 

acerca dos projetos. No total foram atendidos um total de 156 alunos nessas ações. 

Ainda no campo das estratégias de busca, foram estabelecidas parcerias com grupos 

de pesquisa da ENSP e IOC para consultoria acerca de estratégias de busca para revisões de 

escopo: (1) Grupo de Pesquisa em Telessaúde (ENSP) - Desenvolvimento de estratégias de 

busca com vistas a  mapear iniciativas para medir a satisfação de populações vulneráveis com 

os serviços de teleconsulta oferecidos por prestadores de saúde públicos e privados em seus 

territórios, durante a pandemia da doença coronavírus (COVID-19) – Produto: artigo publicado 
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em revista internacional, indexada pela Pubmed; (2) Grupo de Pesquisa em Hantaviroses do 

IOC – Elaboração de estratégias de busca para o mapeamento da literatura acerca da presença 

de parasitas em roedores, no Brasil e no mundo – Produto esperado: artigo publicado em 

revista internacional, indexada pela Pubmed. 

Em 24/11/2021 a BiBSMC foi convidada a atuar como colaborador no trabalho de 

revisão sistemática sobre o diagnóstico da leishmaniose visceral canina pelo método de Lamp, 

orientado por pesquisadora do LaPClinVigiLeish/ Instituto Nacional de Infectologia Evandro 

Chagas-Fiocruz-RJ. 

Parcerias intersetoriais, interinstitucionais e externas 

Parceria com o Banco de Leite Humano – BLH (ICICT/IFF) 

Em reunião da equipe BiBSMC com a equipe BLH, em junho de 2021, ficou acordado a 

inclusão gradual das normas técnicas do BLH no Arca após ao término da revisão técnica que 

está sendo realizada pelos profissionais do BLH. 

Parceria com a Comunicação IFF  

Apoio ao setor de Comunicação do IFF na elaboração do Manual de publicação de 

materiais educativos do IFF/FIOCRUZ (informeiff_60be5f780f901.pdf (fiocruz.br) e na 

orientação para o auto depósito no Arca das cartilhas eletrônicas do IFF.  

A BiBSMC também solicitou ao CTIC/ICICT a adequação do script das fichas 

catalográficas para atender à parceria com o setor de Comunicação do IFF para confecção de 

fichas catalográficas para as cartilhas eletrônicas do IFF.  

A BiBSMC faz o acompanhamento da emissão de ficha catalográfica no Sistema 

Automático da Biblioteca e via e-mail, além de certificar no Arca as cartilhas eletrônicas 

depositadas após sua formatação pelo setor de Comunicação do IFF e incorporação da ficha 

catalográfica. 
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Parceria ICICT/BIREME/BVS-AM 

Indexação dos periódicos: Audiology Communication Research (ACR) e Revista 

Brasileira de Saúde Materno Infantil. 

Parceria com a GESTAB 

A GESTAB ficou encarregada pela centralização do recebimento e pela distribuição dos 

livros adquiridos por compra. A GESTAB também foi parceira da BiBSMC na submissão de 

projeto para o Edital INOVA/ ICICT2021 que tinha como objetivo a digitalização de teses e 

dissertações do Acervo da BiBSMC. 

Produção bibliográfica da equipe BiBSMC. 

Elaboração e submissão de projeto para o Inova ICICT/Fiocruz 2021 

(BIBSMC/GESTAB/MULTIMEIOS).  Publicação de artigo em revista internacional, indexado 

pela base Pubmed (PMID: 342327498. 

 

A versão em língua portuguesa, 

realizada pela BiBSMC das orientações 

da IFLA sobre a resposta global das 

bibliotecas à Covid-19 ainda se encontra 

disponível no site da organização9. Assim 

como a referência a nossa iniciativa no rol 

das desenvolvidas pelo Brasil (COVID-

19 and the Global Library Field – IFLA). 

Participação BiBSMC em GTs, subGTs e Reuniões 

 

 

8 COVID-19 Remote Consultation Services and Population in Health Inequity-Concentrating Territories: 
A Scoping Review - PubMed (nih.gov) 

9 Microsoft Word - COVID19 - IFLA. Atualizacao 22 de maio de 2020 - traduÃ§Ã£o 
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 GT Modernização de bibliotecas / Rede de Bibliotecas Fiocruz. 

 Sub GT– questionário Modernização das bibliotecas (atualização) / Rede de 

Bibliotecas Fiocruz. 

 GT Livros Digitais / GESTAB – Objetivo: elaboração de Política de Aquisição 

de Livros Digitais.  

 GT TCCs e TCRS / VPEIC/EGF/Residências -– Objetivo: elaboração de nota 

técnica sobre orientações do fluxo de auto depósito de TCR/TCC das residências 

no Repositório Institucional ARCA. 

 

 Reunião da Rede de Bibliotecas Fiocruz (24/9/2021) 
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 Participação BiBSMC em Reunião da GESTAB sobre ISBN (14/10/2021). 

 

Ações e atividades da BiBSMC 

Atividades de rotina da BiBSMC 

ATIVIDADES DE ROTINA DA BIBSMC 

Ação Atividade 

Divulgação em informação e 
saúde 

Elaboração do Boletim BiBSMC. 

Solicitação de divulgação do Boletim BiBSMC no Comunica IFF. 

Solicitação de arquivamento no Arca do Boletim BiBSMC 

Inserção de material 
bibliográfico no Aleph 

Inserção das teses e dissertações defendidas no IFF no Aleph 

Correção de links quebrados 

Gestão da BVS de 
Aleitamento Materno 

Alimentação da fonte de informação da BVSAM - Localizador de Informação em Saúde 
(LIS) 
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Alimentação da fonte de informação da BVSAM - Diretório de Eventos em Ciências da 
Saúde (DirEve) 

Gestão da Comunidade IFF 
no Repositório Arca 

Inserção de artigos de periódicos de profissionais do IFF, em acesso livre, localizados 
no PUBMED. 

Certificação das cartilhas eletrônicas do IFF no Arca 

Serviços administrativos  Recebimento de material – administração 

Recebimento profissionais manutenção 

Suporte TI 

Garantia da manutenção da limpeza das instalações da biblioteca. 

Solicitação de conserto de vazamento na sala do Processamento Técnico 

Acervo Recebimento teses e dissertações – Secretaria Acadêmica 

Organização do acervo 

Observação condições das instalações da biblioteca e do acervo. 

 

Auto arquivamento de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) 

A BiBSMC vem desde 2019 organizando a formalização de documento para 

oficialização do fluxo de atualização da listagem de novos cursos e cursos extintos da Pós-

Graduação – confecção fichas catalográficas dos alunos. Adequação do documento para 

definição de fluxo de recebimento e depósito de TCCs conforme solicitação do Ensino. Bem 

como para atender a necessidade apresentada pelo Ensino de atualização da mídia de 

depósito, atualmente em CD, posta pelos mesmos já em desuso). Estudo para o 

estabelecimento de fluxo virtual entre BiBSMC e a Secretaria Acadêmica do IFF para 

recebimento de TCCs e termos de cessão. – Parceria com a Biblioteca de Manguinhos. 

Verificação e monitoramento das instalações físicas da BiBSMC e do 
acervo. 

A equipe da BiBSMC manteve verificação regular das instalações físicas da Biblioteca 

e das condições do acervo. 
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Quando foi identificado a presença de insetos semelhantes a cupins, a equipe comunicou 

à administração do IFF e acionou o setor de vetores da Fiocruz a fim de providenciar a 

dedetização da Biblioteca e a retirada da porta do banheiro onde esses insetos estavam alojados. 
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No segundo semestre foi identificado um vazamento do banheiro da creche para a sala 

do processamento técnico. O problema foi sanado pela manutenção do IFF. No momento 

estamos no aguardo do reparo do teto da sala de processamento técnico. 
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Adequação do espaço físico da Biblioteca da Saúde da Mulher e da Criança 
às normas sanitárias requeridas pela prevenção do Covid19 

Conforme orientação das normas de biossegurança os aparelhos de ar condicionado da 

BiBSMC foram higienizados e trocados. Parceira com o IFF. A equipe de biossegurança do IFF 

visitou as instalações da BiBSMC e nos deu orientações em relação à reorganização de cadeiras 

e mesas do espaço do acervo.  
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Conforme orientação da GESTAB foram colocadas janelas mosquiteiros no espaço do 

acervo e barreira de acrílico no balcão da circulação. Parceria IFF/GESTAB/COGIC. 
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