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Introdução

Novas oportunidades se apresentam ao 

bibliotecário especialista em saúde, tais 

como, apoiar as etapas de pesquisa -

busca, uso e avaliação dos resultados 

contemplado pelos preceitos da literacia 

informacional. 



Objetivos

Refletir sobre as oportunidades e 

contribuições que o bibliotecário da saúde 

poderia dar as etapas do processo de 

pesquisa.



Literacia da informação:

“um conjunto de habilidades requeridas pelos 

indivíduos para reconhecer quando necessitam 

de informação, localizar, avaliar e usar a 

informação necessária com eficácia”. 

(AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, 1989).
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BIBLIOTECÁRIOS

Inicio Seleção Exploração Formulação Coleta Apresentação

Podem atuar em todas as fases da pesquisa embasados no 
conceito da literacia da informação
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Habilidades requeridas....

� Interpretar e lidar com a informação;

� Domínio de técnicas no manuseio das ferramentas 
de busca; 

� Saber utilizar os recursos informacionais disponíveis 
na Internet;



� Compreender as necessidades dos profissionais 

da saúde;

� Atuar como facilitador, editor, integrador e 

educador no processo de busca da informação;

� Atualiza-se frente às Novas Tecnologias;

Habilidades requeridas....
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