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RESUMO: O Serviço de Biblioteca e Documentação da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (SBD-FMUSP) oferece o módulo “Treinamento de
Iniciação em Pesquisa Bibliográfica” na Disciplina de graduação MCM1674
“Introdução à Medicina e suas Especialidades”, aos alunos ingressantes do Curso de
Medicina. O objetivo é a antecipação da resposta aos alunos novos, com relação às
dúvidas e dificuldades no uso da Biblioteca. Iniciado com a turma de 2007, este
treinamento oferece aos alunos capacitação para conhecimento dos serviços oferecidos
na Biblioteca Central e das fontes de informação na área de saúde. O treinamento de
duas horas/aula e com material de apoio impresso, é dado em micro-computadores, nas
dependências da Biblioteca Central, para os 178 alunos divididos em grupos de 10, de
acordo com listas das turmas A e B, com horários que se encaixam na grade horária da
disciplina. O conteúdo das aulas tem roteiro baseado na apresentação do website do
SBD-FMUSP (www.biblioteca.fm.usp.br), com ênfase na busca de livros e outros
materiais bibliográficos no banco de dados DEDALUS e das bases de dados LILACS e
PuBMed/Medline. Fazem parte do treinamento, exercícios práticos de fixação e que
atestam à participação do aluno, uma vez que este módulo é parte integrante do
conteúdo da Disciplina. Com a experiência iniciada no ano de 2007, não é possível
ainda avaliar o seu impacto no uso dos serviços e fontes de informação disponíveis na
Biblioteca, embora esteja prevista pesquisa de opinião ao final do semestre para a
adequação e implantação de melhorias para o ano de 2008.

INTRODUÇÃO
Segundo Heimann et al. (2006) “Há que se salientar que novos conhecimentos
em geral, e na área biomédica em particular, são produzidos com velocidade espantosa e
têm aumentado vertiginosamente nas últimas décadas. Há informações que o
conhecimento novo gerado na segunda metade do século XX é maior do que todo o
conhecimento adquirido ao longo da história da humanidade. Por isso, mais importante
do que transmitir conhecimentos é capacitá-los no uso de ferramentas adequadas para a
aquisição dos mesmos, sempre com uma visão crítica para selecionar entre o mais
relevante, o menos relevante e o absolutamente irrelevante. A incapacidade de adquirir e
incorporar novos conhecimentos torna o profissional da saúde incompetente, ineficiente
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e, principalmente sujeito a cometer enganos que podem comprometer a saúde dos seus
pacientes. O aprendizado constante, além de ser altamente relevante, é matéria
vinculada à ética profissional”.
De acordo com Moser e Accetta (2000), com todas as mudanças ocorridas com o
aparecimento da Internet foi exigido do “usuário final o desenvolvimento de habilidades
específicas capazes de transformar essas tecnologias em aliadas na obtenção do material
necessário e relevante para a fundamentação teórica de sua pesquisa científica”.
O Serviço de Biblioteca e Documentação da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (SBD-FMUSP) têm como um dos objetivos capacitar os
alunos, docentes e pesquisadores na busca à informação através de pesquisa
bibliográfica em bases de dados online. Oferece aos alunos dos Cursos de Graduação,
Pós-graduação lato senso e estrito senso em Medicina, Fisioterapia, Terapia
Ocupacional e Fonoaudiologia treinamentos sobre “Pesquisa Bibliográfica em Bases de
Dados” e também a todos os pesquisadores e Departamentos do Complexo HCFMUSP, de acordo com as solicitações e demandas específicas de cada área.
Ministra aos alunos de pós-graduação senso estrito mestrado e doutorado a
Disciplina MIP 5722 “Pesquisa Bibliográfica Automatizada em Bases de Dados de
Medicina Clínica e Especializada em Doenças Infecciosas e Parasitárias” sendo
responsáveis os Prof. Dr. Aluisio Augusto Cotrim Segurado e Profa. Dra. Marta Heloisa
Lopes docentes do Programa de Pós-graduação Moléstias Infecciosas e Parasitárias da
FMUSP, com valor de 3 créditos.
A partir de 2005 passou a oferecer a disciplina Optativa “Disciplina MCM 0778
Pesquisa Bibliográfica: A Sua Passagem para o Mundo da Informação”, para os alunos
a partir do 2º ano de graduação da FMUSP, também sob a responsabilidade do Prof. Dr.
Joel C. Heimann docente da FMUSP.
Para Rosa et al. (2006) “uma das formas de se transmitir à informação consiste
em capacitar o usuário para que este possa manusear e recuperar a informação desejada
e sejam capazes de encontrá-la, de forma rápida, eficiente e precisa, com autonomia e
segurança. Para isto, é importante não só conhecer quais os recursos disponíveis na
biblioteca, mas também seu funcionamento e estrutura”.
Córdoba González (1998) afirma que “a capacitação de usuários tem demonstrado
ser valiosa para o desenvolvimento de uma comunidade, no nosso caso a acadêmica,
levando os usuários a serem mais produtivos, reflexivos e capazes de explorar mais
eficientemente os recursos colocados à sua disposição”.
É uma forma de ajudá-los a utilizar os conceitos e ferramentas certas que vão
norteá-los em toda sua vida acadêmica e profissional, na busca do conhecimento
produzido e disseminado em todas as áreas, utilizando os recursos adequados e que
estão acessíveis a toda comunidade através da Internet e também nas Bibliotecas, tendo
conhecimento na utilização dos recursos e produtos no uso de todos os produtos e
serviços ao alcance de todos na Biblioteca (Córdoba González, 1998; Oliveira, 2000).
OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é divulgar as ações de capacitação para a busca de
informações científicas, na área da saúde, empreendidas pelo Serviço de Biblioteca e
Documentação da FMUSP, em parceria com uma disciplina de Graduação desta
Faculdade.
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A capacitação dos alunos ingressantes no acesso à informação
Desde março de 2007, O SBD-FMUSP ministra o módulo “Treinamento de
Iniciação em Pesquisa Bibliográfica” da Disciplina MCM1674 “Introdução à Medicina
e suas Especialidades” sob a responsabilidade da Profa. Dra. Maria do Patrocínio
Tenório, Coordenação de Kátia Regina de Oliveira e Joaquim Edson Vieira, aos alunos
do Curso de Graduação em Medicina, turmas A e B. Os alunos são divididos em grupos
de 10, conforme a grade curricular fornecida pelo coordenador da disciplina.
Tem como objetivos, introduzir os alunos do curso de graduação em Medicina na
pesquisa bibliográfica, demonstrar e treinar para o uso eficiente, a localização de
material bibliográfico em bancos de dados e o acesso à informação e aos recursos de
pesquisa nas bases de dados nacionais e internacionais da área de ciências da saúde.
O treinamento consta de aula expositiva teórico prática, possibilitando aos alunos,
desde o início da graduação, o conhecimento das estratégias de pesquisa e das interfaces
de busca para pesquisa bibliográfica, da localização de material bibliográfico em bancos
de dados, das informações sobre as principais bases de dados da área de ciências da
saúde: PuBMed/Medline da National Library of Medicine e LILACS (Literatura
Latinoamericana em Ciências da Saúde).
O conhecimento e acesso à informação produzida nas Instituições de Ensino e
Pesquisa através da internet e dos acervos existentes nas Bibliotecas, possibilitam aos
alunos o contato com o universo da pesquisa científica, dos pesquisadores do Brasil e
Exterior, das bases de dados disponíveis, dos periódicos eletrônicos disponibilizados em
portais como a Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior CAPES, o SIBinet, o Portal CRUESP, além de outros endereços científicos.
Viabilizando o treinamento de usuários em grupos, foram definidas aulas
expositivas realizadas na sala de treinamento do SBD-FMUSP, utilizando projetor de
multimídia, um computadores por aluno, para que estes acompanhem a exposição do
treinamento a partir do conteúdo do website da Biblioteca.
São distribuídos aos alunos apostila com o conteúdo disponibilizado no
treinamento.
O total de 178 alunos ingressantes do Curso de graduação em Medicina foi
inicialmente dividido em duas turmas, A e B, de 89 alunos cada uma, para a disciplina
“Introdução à Medicina e suas Especialidades”. Neste módulo de treinamento oferecido
pelo SBD/FMUSP, os alunos estão distribuídos em grupos de 10, tendo em vista a
utilização de um micro-computador por aluno na Sala de Treinamento da Biblioteca
Central.
O primeiro grupo de 10 alunos iniciou o treinamento no dia 13 de março e o
último grupo será no dia 03 de julho.
O conteúdo do treinamento é baseado no website do SBD/FMUSP
www.biblioteca.fm.usp.br, que é utilizado como um portal para o acesso aos bancos e
bases de dados, nos quais são feitos exemplos de pesquisas bibliográficas e localização
de informações.
Ao final de cada treinamento os alunos fazem exercícios práticos para:
1. Identificação de livro no banco DEDALUS e sua localização nas bibliotecas da
USP;
2. Pesquisar um determinado assunto na base LILACS, identificando quantos
documentos foram localizados e fazer o mesmo para a base PuBMed/Medline;
3. Realizar uma estratégia de pesquisa para os assuntos “Educação Médica” e
“Currículo” nas bases LILACS e PuBMed/Medline.
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RESULTADOS
Do total 178 alunos da disciplina, e considerando que os treinamentos irão até o
mês de agosto, tivemos até junho, a participação de 67 alunos das turmas A e B, sendo
28 da A e 39 da B.
Ao final dos treinamentos os alunos são capazes de, localizar o material
bibliográfico solicitado e identificar sua localização no acervo, e também fazer suas
pesquisas nas principais bases de dados disponíveis na Internet.
Estão aptos a utilizar as interfaces de busca rápida e avançada, realizar consulta
aos acervos de material bibliográfico (livros, teses e periódicos) e localizá-los nas
estantes recuperando o documento através do número de chamada, e também realizar
levantamentos bibliográficos nas bases de dados PuBMed/Medline e LILACS

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com esse treinamento pretende-se capacitar os alunos de graduação na elaboração
de suas pesquisas nas bases de dados, com a utilização das ferramentas adequadas para
garantir a obtenção de resultados relevantes, pelo conhecimento e familiarização com os
termos utilizados nas pesquisas em mais de um idioma.
O SBD-FMUSP além de disponibilizar a toda comunidade, interna e externa, o
seu acervo dá suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão, atualizando seu
acervo e utilizando metodologias adequadas no tratamento e recuperação da
informação, preocupando-se sempre em atualizar seus equipamentos e recursos de
informática e colocando-os à disposição dos alunos da FMUSP e outras Unidades de
Ensino e Pesquisa da USP.
Os treinamentos oferecidos são extensivos aos usuários do Complexo HC-FMUSP
pelo SBD-FMUSP, como um instrumento importante para a melhor utilização dos
serviços e produtos do SBD/FMUSP.
Além das atividades presenciais, possibilita pelo seu website, o acesso a outros
sites de interesse, assim como a solicitação via formulário específico o treinamento de
grupos de alunos ou de pesquisadores dos inúmeros Laboratórios de Pesquisa do
Complexo.
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