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Este Boletim tem como objetivo criar um canal
de difusão de informações e das novidades

disponibilizadas no seu acervo.

Centro de Informação e 
Documentação em Saúde

(CEIDS)



Revista Comemorativa dos 60 anos
Escola de Saúde Pública - ESP

Capa da revista

Reportagem sobre o CEIDS

Seguindo as comemorações dos 60 anos da
Escola de Saúde Pública (ESP), no mês de
dezembro, foi lançada a Revista
Comemorativa da ESP.

O objetivo desta publicação é  homenagear
os envolvidos na história da ESP, bem como
na construção de uma Educação em Saúde
de qualidade no Estado do Rio Grande do Sul.

http://www.escoladesaudepublica.rs.gov.br/upload/1672241014_ESP-Revista%2060%20anos%20DIGITAL%201.pdf


Jairnilson Silva Paim - doutor em Saúde
Pública, mestre em Medicina.

O autor é especialista e um dos principais
teóricos sobre o desenvolvimento da reforma
sanitária brasileira e da saúde coletiva, através
da contextualização e seus fundamentos. 

O profissional é conhecido na área da Saúde
Pública e Coletiva. Atuando como autor em
diversas obras ao longo de sua carreira.
 
O CEIDS dispõe de algumas dessas obras
para empréstimo e consulta local aos usuários
interessados.

 Dia do Sanitarista 

Datas comemorativas
Profissões

 Janeiro0202

O que faz?
O Sanitarista trabalha com levantamentos de dados de saúde, diagnósticos e vistorias, planejamento de políticas
públicas, informes e boletins, entre outras atividades, como ouvidoria, educação popular e comunicação, promoção e
informação em saúde. A especialidade passou por muitas transformações e atualmente é caracterizada por ser
multiprofissional e interdisciplinar. 

A Escola de Saúde Pública e o CEIDS ressalta
a importância deste profissional especialista
em Saúde Pública e Coletiva.

A Secretaria Estadual da Saúde (SES/RS)  é
composta por sanitaristas nos mais diversos
espaços profissionais, como por exemplo, da
servidora Francéli Francki dos Santos.

Sua formação é em Fisioterapia pela
Universidade Franciscana (UFN) e Mestrado
em Saúde Coletiva pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Atualmente a profissional está lotada na
Escola de Saúde Pública, na Divisão
Acadêmica e de Políticas de Educação em
Saúde (DAPES).

Sanitarista: Francéli Francki dos Santos

Título: O que é o SUS
Autor: Jairnilson Silva Paim
Ano: 2009
Nº da chamada: WA 540
P142q

Sinopse: Busca trazer para
estudantes, profissionais e
público em geral panoramas
sobre conceitos e conteúdos
fundamentais das áreas da
saúde.

Dia Mundial do Terapeuta Ocupacional

Dia Nacional do Farmacêutico

1919
2020

https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-farmaceutico/


Centro de Informação e Documentação (CID) 

O Centro de Informação e Documentação
(CID) foi criado em 2003 com acervo
específico de “Vigilância em saúde” e está
vinculado ao Centro Estadual de Vigilância
em Saúde (CEVS) (1) da Secretaria da Saúde
(SES) do Rio Grande do Sul (RS).  

Embora o CID possua características de uma
biblioteca especializada (voltada para uma
área de conhecimento e público específicos),
também é responsável pela guarda de todo
material com caráter técnico-científico
produzido pelos profissionais do CEVS, ou
seja, tem a função pela preservação das
publicações compondo a “Memória
Institucional”, por isso denominado “Centro
de Informação e Documentação.”

A missão do CID/CEVS é “fornecer subsídios
informacionais aos técnicos das vigilâncias:
epidemiológica, sanitária, saúde do
trabalhador e ambiental e, também, ao
Laboratório Central de Saúde Pública
(LACEN), Centro de Informações
Toxicológicas (CIT) e Centro de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CDCT)”. 

De acordo com o art. 61 do Decreto nº
44.050/2005 (2) são competências do CID: 
 I - fortalecer a infraestrutura à pesquisa,
formação e educação continuada necessária
à formação permanente na área de Vigilância
em Saúde; 
 II - constituir um acervo básico de Vigilância
em Saúde;
 III - propiciar condições adequadas de
armazenamento físico e virtual dos acervos
constituídos ou a serem adquiridos; 
 IV - coordenar o Conselho Editorial e
distribuir o periódico Boletim Epidemiológico
e outras publicações que veiculem
informação de Vigilância em Saúde; 
V - garantir a disseminação da informação aos
profissionais da Vigilância em Saúde; 
 VI - promover o intercâmbio com outras
bibliotecas; 
 VII - resgatar e preservar a memória
institucional; [...].

(1) Portaria sobre a  Implementação do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS).  Fonte: RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da
Saúde. Portaria nº 47, de 4 de setembro de 2003. Implementação do Projeto de criação do Centro Estadual de Vigilância em Saúde
(CEVS).  Diário Oficial do Estado, Porto Alegre, ano 62, n. 171, p. 34, 4  set. 2003.  
Disponível em: 
https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202102/04135457-47-03-171-0409-0209.pdf. Acesso em: 30 dez. 2022.

(2) RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde. Decreto nº  44.050, de 5 de outubro de 2005. Aprova o Regimento da Secretaria da Saúde.
Porto Alegre: Assembleia Legislativa, 2005.  
Disponível em:
http://www.al.rs.gov.br/Legis/M010/M0100099.asp?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=49010&hTexto=&Hid_IDNorma=49010.  Acesso
em: 28 dez. 2022.

Prédio do CID

https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202102/04135457-47-03-171-0409-0209.pdf.%20Acesso%20em:%2030%20dez.%202022.
http://www.al.rs.gov.br/Legis/M010/M0100099.asp?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=49010&hTexto=&Hid_IDNorma=49010.++Acesso+em%3A+28+dez.+2022.
http://www.al.rs.gov.br/Legis/M010/M0100099.asp?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=49010&hTexto=&Hid_IDNorma=49010.++Acesso+em%3A+28+dez.+2022.
http://www.al.rs.gov.br/Legis/M010/M0100099.asp?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=49010&hTexto=&Hid_IDNorma=49010.++Acesso+em%3A+28+dez.+2022.


Acervo CID

O acervo possui 3.240 títulos catalogados até
o momento em função da aquisição e
implantação do novo Sistema de Integração
de Bibliotecas Pergamum. 

Em decorrência da migração de dados mal
sucedida do sistema antigo para o novo, a
base foi totalmente zerada ocasionando
assim, a perda de todas as informações do
acervo. Cada item está sendo catalogado e
inserido na base de dados novamente. 

Está prevista para março deste ano a
disponibilização de acesso ao Sistema
Pergamum pelos servidores e público em
geral através da Rede de Bibliotecas da SES
(Centro de Informação e Documentação em
Saúde da Escola de Saúde Pública -
CEIDS/ESP e CID/CEVS) onde será possível
visualizar o catálogo on-line de cada Centro,
realizar empréstimos, fazer downloads de
documentos, entre outros serviços.

Centro de Informação e Documentação (CID)
ACERVO 

A coleção de materiais no CID é composta
por livros, CD's, DVD's, artigos científicos,
mapas, fitas VHS, plantas arquitetônicas,
folhetos, teses, dissertações, fôlderes,
cartilhas, boletins, periódicos científicos,
entre outros.

Faz parte, também, da coleção peças tais
como: prêmios, quadros, certificados ou
objetos doados pelos servidores ao CID e que
têm representatividade para a história do
CEVS. A maioria das publicações e/ou
materiais é pertencente à "Memória
Institucional". 



Centro de Informação e Documentação (CID)
ACERVO 

O Boletim Epidemiológico, por exemplo, é
uma publicação periódica que tem
coordenação editorial realizada pelo CID.

É um importante instrumento de informação
técnica em saúde. Esta publicação existe nos
formatos impresso e eletrônico até 2018 com
registro de ISSN (Internacional Standard
Serial Number). 

Alguns exemplares ficam armazenados no
CID pela importância da Memória e, também,
para serem consultados pelos técnicos.
Todas as publicações do Boletim
Epidemiológico estão disponíveis no site do
CEVS (https://cevs.rs.gov.br/publicacoes-
cevs). 

O CID possui um pequeno acervo fora do
escopo técnico denominado “Sacola
Itinerante”.  O propósito desta literatura é
alcançar todos os que trabalham nas
dependências do CEVS (técnicos e não
técnicos) e oportunizar momentos de lazer no
convite à leitura. A formação desta coleção
ocorre, basicamente, por doações efetuadas
pelos próprios funcionários da instituição e
possui livros de diferentes gêneros: romance,
contos, ficção policial, fantasia, autoajuda,
espiritualidade, entre outros. 

Boletim Epidemiológico CID

Sacola Itinerante CID

https://cevs.rs.gov.br/publicacoes-cevs


Centro de Informação e Documentação (CID)
ESPAÇO FÍSICO

Fotos: Malú Rosa

Espaço físico do CID

Quanto ao espaço físico, o CID contém uma
sala ampla, cinco computadores para estudo
e pesquisa e outra para uso individual, mais
restrita, com um computador e equipamentos
específicos para assistir a vídeos  (fitas VHS’s,
CD’s, DVD’s).



- Elaboração da Ficha Catalográfica que
serve para padronizar e catalogar uma
publicação facilitando assim, por meio de
controle e das informações inseridas, a
recuperação da publicação nas livrarias,
bibliotecas, centros de informação etc.;

- Solicitação do registro de ISBN
(International Standard Book Number ) na
Câmara Brasileira do Livro para publicações
não periódicas e registro de ISSN
(Internacional Standard Serial Number)  no
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência
e Tecnologia (IBICT) para publicações
periódicas, ambos tornam a obra “exclusiva”
(como se fosse nosso RG)  e que poderá ser
localizado em qualquer lugar do mundo. Esta
série de números é aceita em diversos países
e possui a facilidade do compartilhamento
nos diferentes sistemas informatizados
existentes através dos metadados;

Centro de Informação e Documentação (CID)
SERVIÇOS

Principais atividades desenvolvidas pelo CID:

- Orienta no levantamento bibliográfico
(busca por publicações) de determinado
assunto utilizando-se de diversas bases de
dados tanto nacionais quanto internacionais.
A exemplo na pandemia, o CID colaborou
com pesquisa de inúmeros artigos sobre
Covid-19 da área da saúde:  órgãos
governamentais, BIREME, Lancet, Cell Press,
Clarivate Analytics, Fiocruz, Pubmed,
Elsevier, Cambridge University Press,
American Psychological Association (APA),
American College of Physicians (ACP),
Cochrane, Scielo, Dynamed, Google
Research Explorer, JAMA Network , Jove,
Caderno de Saúde Pública, MDPI, National
Library of Medicine, Oxford University Press,
Primal Pictures, etc. Veja em:
https://www.cevs.rs.gov.br/centro-de-
informacao-e-documentacao ;

- Orienta na normatização de documentos; na
elaboração de publicações periódicas e não
periódicas onde são apresentados aspectos
gerais que uma publicação, minimamente,
precisa ter e efetua a revisão conforme
padrões estabelecidos pelas normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e Normas de Apresentação Tabular
do IBGE;

 - Orienta na elaboração de artigos utilizando
como apoio a consulta em livros sobre
metodologias de pesquisa; 

- Rede Biblioteca Virtual em Saúde/BIREME
(BVS): O CID e o CEIDS/ESP  são Centros 
cooperantes da Rede  BVS (Biblioteca Virtual
em Saúde/BIREME - https://bvsalud.org/) e
representantes da SES/RS juntamente com
as Secretarias de Saúde de todo o Brasil.
Registramos a produção técnico-cientifica na
Rede pelo CONASS, ColocionaSUs e Lilacs 
conforme critérios pré-estabelecidos para
publicação. Estas publicações ficam
registradas nessas bases  para
compartilhamento do conhecimento,
totalmente de acesso aberto. Durante a
pandemia houve a preocupação de registro
de todas as informações pertinentes ao
Covid-19 para intercâmbio entre as
Secretarias da Saúde. Dentre as publicações,
o CID inseriu na Rede BVS o Boletim
Epidemiológico COVID-2019 (RS) e o Boletim
Genômico; 

https://bvsalud.org/


- Memória Institucional CEVS: diversos
materiais (folhetos, banneres, cartilhas, etc.)
estão sendo cuidadosamente digitalizados
pelo CID a fim de possibilitar sua
visualização, recuperação e consulta em
nossa nova base de dados. O periódico do
Boletim Epidemiológico, por exemplo, será
possível recuperar os trabalhos de interesse
do pesquisador/usuário; ao contrário do site
do CEVS onde a publicação está disponível
no todo e não em partes (analíticas);   

- Supervisão e ensino dos estagiários
utilizando-se dos conhecimentos técnicos da
área de Biblioteconomia; 

- Gerenciamento do acesso às Normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT); 

- Prestação de atendimento pelos diferentes
canais de comunicação. 

- Residência: anualmente o CID faz uma
apresentação do Portal da Rede BVS aos
residentes. O objetivo é fazê-los
conhecedores desta importante base de
dados da América Latina e do Caribe na área
da saúde, colaborar na multiplicação do
conhecimento através da utilização das
diversas fontes de informação oferecidas
pela Rede; orienta, também, da utilização dos
principais estratégias de busca no Portal com
intuito de ensiná-los a obter resultados  de
pesquisa mais satisfatórios com eficiência e
eficácia; 

- Processamento técnico: constitui-se da
catalogação, classificação e indexação de
obras.  Muitos materiais ainda necessitam
serem processadas no CID.  Esta etapa é
muito importante porque além de colaborar
na identificação de determinada publicação,
o torna disponível para acesso;
 
-  Elaboração de manuais e guias com
conteúdos técnicos da área de
Biblioteconomia em parceria  com
CEIDS/ESP;

Centro de Informação e Documentação (CID)
SERVIÇOS

Principais atividades desenvolvidas pelo CID:

Sala interna do CID



O empréstimo de materiais poderá ser
solicitado presencialmente, por e-mail ou
telefone pelos trabalhadores e prestadores
de serviços da instituição mediante cadastro
prévio; para o público externo, somente
consulta local. 

O prazo para empréstimo do acervo de
vigilância em saúde são de 15 dias; livros da
Sacola Itinerante, 30 dias, ambos renováveis
por igual período conforme solicitação
efetuada pelo usuário. 

Centro de Informação e Documentação (CID)
EQUIPE E LOCALIZAÇÃO

A equipe do CID conta com uma bibliotecária
responsável e duas estagiárias estudantes de
Biblioteconomia ( Maiara Barbosa Pereira e
Waleska da Silva Rocha).

Bibliotecária
Adriana Schwanck  Bittencourt

Endereço:  
Av. Ipiranga 5400, bairro Jardim
Botânico em Porto Alegre/RS.  

Horário de atendimento: 
 segunda-feira a sexta-feira, das
8h30min às 17h.

Telefones para contato: 
(51) 3901-1071 / (51) 3901-1078
(51) 98405-2620 

E-mail: 
cidvs-cevs@saude.rs.gov.br

Entrada do CID



Centro de Informação e Documentação (CID)
CATÁLOGO PARA EMPRÉSTIMO

Sinopse: A produção científica sobre malária, envolvendo clínica,
terapêutica, parasitologia, imunologia, entomologia, ciências sociais
e epidemiologia, no sudoeste do Amazônia, foi analisada diante de
alguns preceitos meta-analíticos. Buscou-se, inicialmente, uma
classificação dos tipos de pesquisa realizados, além de uma
identificação dos grupos, instituições e agências financiadoras dos
estudos. Foi alvo de estudo o desenho de cada pesquisa, com seus
procedimentos amostrais, controle de vieses e confundimento,
critérios de inclusão e exclusão, variáveis utilizadas, análises
estatísticas realizados e resultados encontrados. Um conjunto de
134 trabalhos (teses, livros, artigos e relatórios inéditos), distribuídos
entre Clínica e Terapêutica (30), Parasitologia e Imunologia (38),
Entomologia (19) e Ciências Sociais e Epidemiologia (47) foi objeto
de análise. Foi localizada produção numerosa, abordando aspectos
relevantes para a ampliação do conhecimento acerca da endemia
nesta região e contendo algumas orientações dirigidas para o seu
controle. Foram encontradas, no entanto, lacunas de investigação,
além de resultados passíveis de contestação. Em vários dos estudos
analisados, os resultados, devido à metodologia de investigação
utilizada, são aplicáveis apenas para as situações específicas
estudadas, sendo impróprios para generalização.

Livro 01
Título: Malária no sudoeste da Amazônia: uma meta-análise
(Dissertação de Mestrado – Fundação Oswaldo Cruz)
Autor: Ana Lúcia Escobar  
Ano: 1994
Nº da chamada: MON WA E74m



Livro 02
Título: O mapa fantasma: como a luta de dois homens contra o
cólera mudou o destino de nossas metrópoles
Autor: Steven Johnson ; tradução de Sérgio Lopes
Ano: 2008
Nº da chamada: WA 105 J69m

Sinopse: Thriller científico que narra a busca pela origem de uma
praga que acometeu Londres em 1854. Juntos, o médico e cientista
John Snow e o padre Henry Whitehead, lutam contra a epidemia de
cólera que na época havia matado mais de 500 pessoas em apenas
dez dias. Ao descobrir que a transmissão ocorria através da água,
Dr. Snow revoluciona o modo de vida nas metrópoles mostrando a
importância do saneamento e higiene urbana. 

Sinopse: Verdadeiro tratado sobre dengue que aprofunda todos os
aspectos envolvidos no que se tornou um dos principais problemas
de saúde do mundo, tendo crescido progressivamente em
incidência e mortalidade - e permanece em estado crescente,
sobretudo nos últimos 20 anos. Explora sobretudo as
apresentações clínicas e as condutas diferenciadas requeridas,
tendo por base a larga experiência vivida pelo autor como médico e
pesquisador de grande renome na área, o qual tem colaborado com
as autoridades sanitárias brasileiras. Esta obra constitui valioso
instrumento para profissionais de saúde e demais interessados,
caracterizando-se por proporcionar uma ampla difusão entre todos
os que dela necessitarem.

Livro 03
Título: Dengue
Autor: Eric Martínez Torres ; tradução de Rogério Dias 
Ano: 2005
Nº da chamada: WA 30 T693d

Centro de Informação e Documentação (CID)
CATÁLOGO PARA EMPRÉSTIMO



Expediente
Design e diagramação
Malú Pereira da Rosa
Bibliotecárias
Silvana Matos Amaro - coord.
Lia Mara Becker Dilélio
Malú Pereira da Rosa
Estagiárias
Mariele Chassot
Pâmela Rodrigues

CEIDS
Fone: (51) 3901-1505/3901-1498
ceids@saude.rs.gov.br

O Centro de Informação e Documentação
em Saúde (CEIDS) atende a Escola de Saúde
Pública (ESP).  Está vinculado à Secretaria de
Estado da Saúde do Rio Grande do Sul (SES)
e é uma biblioteca especializada em saúde
pública/saúde coletiva, serve de apoio ao
pleno desenvolvimento das atividades de
ensino, pesquisa e extensão (serviços à
comunidade).  

Atende  a um público formado por alunos
dos cursos de Especialização em Saúde
Pública, Residência Integrada em Saúde
(RIS), Cursos técnicos, funcionários da
Secretaria de Saúde (SES), docentes, alunos
dos cursos de graduação e pós-graduação
na área da saúde das Universidades locais e
regionais e comunidade em geral. 

Tem, entre seus compromissos
institucionais, a competência de servir de
depósito legal de todas as obras produzidas
pela SES, além da preservação da sua
memória técnico-científica. 

Empréstimo de materiais
Para realizar o empréstimo de materiais no
CEIDS, o usuário necessita ter algum vínculo
com a Escola de Saúde Pública (ESP), seja
como docente, discente ou servidor de
outros setores da Secretaria Estadual de
Saúde (SES). 

O usuário deve realizar cadastro de forma
presencial ou via e-mail para a retirada dos
materiais.

Prazo de empréstimo
O prazo de empréstimo para cada livro é de
15 dias, renováveis por igual período, com
limite de até 5 renovações. O número
máximo de materiais emprestados são 6
exemplares por usuário. 

Renovação
A renovação poderá ser feita no local ou por
telefone, desde que os materiais não estejam
atrasados ou possuam pedido de reservas.

Reserva 
Quando o material solicitado não se
encontrar no CEIDS, o usuário poderá
reservá-lo, ficando o mesmo à sua
disposição por um prazo de 24 horas após a
data de devolução.

CEIDS


