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Motivadores

Contribuir para a promoção da saúde e ações 
do setor;

Propiciar aos profissionais, agentes e 
estudantes do setor saúde o acesso a fonte 
de informação técnico-cientifica, em mídia 
impressa

Dar visibilidade a produção editorial do 
Ministério da Saúde;

Apropriar às fontes de informações da Rede 
BiblioSUS



Política editorial do Ministério da Saúde



Rotinas adotadas na Editora MS

Receber consulta sobre
Interesse da publicação a Rede

Início

Há interesse
da rede?

Não

Sim

Definir a tiragem para
atendimento da rede

Solicitar produção para
atendimento da rede à

Administração EMS

Conferir a “Planilha de 
Distribuição”

e realizar correções

Acompanhar a entrega das
publicações aos destinatários

Receber publicações para
doação à rede BiblioSUS

Início

Embalar, etiquetar e entregar
as doações à Área

de Expedição

Abrir OS para registro
anual de doações

Cadastrar as publicações
recebidas no Banco de

Cadastro de Publicações

Acompanhar a entrega das
doações realizadas

Doações para a
Rede BiblioSUS

Produção para a 
Rede BiblioSUS

Definir destinatários da Rede
(pontual ou reenvio) 

Receber dados 
para cadastro de integrantes 

a Rede BiblioSUS

Início

Cadastrar no Sistema Editorial
os endereços e contatos

Montar primeiro Kit 
de publicações

Registro das unidades da 
Rede BiblioSUS

É novo integrante?
Não

Sim

Conferir dados
e realizar correções

Acompanhar a entrega das
publicações aos destinatários

Produzir relatório mensal
dos atendimentos Comunicar a Administração EMS



Rede BiblioSUS no SIED



1.160 participantes da Rede BiblioSUS 2007
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Recortes prioritário da Rede BiblioSUS 2007

• Secretarias Estaduais de Saúde
• Núcleos Estaduais de Saúde 
• Conselhos de Saúde
• Órgãos Vinculados ao MS
• Escolas Técnicas do SUS 
• Universidades Federais
• Hospitais Federais
• Ministérios
• RVBI
• Ministérios Públicos

• Comunitárias
• Centro de Inf.
• Hospitalares 
• Públicas
• Universitárias
• Privadas
• Internacionais



Seleção de títulos por assunto

Atenção à Saúde da Criança
Atenção à Saúde da Gestante

Atenção à Saúde da Mulher
Atenção Básica

Dengue
Doenças infecciosas e parasitárias

Febre amarela
Saúde da população negra

Atenção básica
Atenção à Saúde Indígena 
Atenção à Saúde da Gestante
Doenças infecciosas e parasitárias
Dengue
Febre amarela
Atenção à Saúde da Criança 

Doenças do aparelho respiratório
Causas externas (acidentes, 

homicídios ou suicídios)
Diabetes
DST/Aids

Neoplasia maligna 
Doenças do aparelho circulatório

Atenção à saúde do Idoso

Causas externas (acidentes, 
homicídios ou suicídios)
Doenças do aparelho respiratório
Dengue

Doenças do aparelho circulatório
Atenção à saúde do Idoso

Neoplasia malígna
Combate a Diabetes

DST/AidsFonte: Indicadores de saúde – IDB 2007



Digital e Impresso ?



Distribuição em números

118.458 exemplares

Atendimento global2005 2006 2007

HISTÓRICO DE DISTRIBUIÇÃO

22.373 36.085 60.000

340 títulos200 903 1.160



OMS - The BLUE TRUNK LIBRARY Project

SOLIDARIEDADE FRANÇA BRASIL

The LIBRARY of CONGRESS 

Biblioteca Móvel

Benson Latin American Collection / THE UNIVERSITY OF TEXAS 

Contribuições específicas

Internacional

Nacional

Arca das Letras

Casinha do Saber

Doações de 
5.000
exemplares



Promover maior interação com 

as unidades editoras para o 

fortalecimento da Rede 

BiblioSUS.

Desafio



“A pactuação da Rede BiblioSUS nas três 

esferas de governo representará o 

aperfeiçoamento da distribuição de 

publicações institucionais às bibliotecas 

participantes, simbolizando o compromisso 

pela democratização, universalização e 

equidade ao acesso à informação e 

conhecimento em saúde.”



• Promover a democratização do acesso às informações e a preservação 
e difusão do conhecimento em saúde

• Estabelecer, aplicar e aperfeiçoar a Política Editorial do Ministério da 
Saúde e zelar pelo seu cumprimento em conjunto com os comitês 
setoriais

• Definir fluxos editoriais e estabelecer procedimentos que assegurem a 
gestão editorial (Portaria nº 1.322 GM/MS, de 5 de junho de 2007) 

• Desenvolver um Planejamento Editorial Integrado (PEI) e linhas 
editoriais que contribuam para a efetividade dos produtos editoriais

• Identificar e propor temas estratégicos que orientem a produção 
editorial da instituição

• Definir critérios de distribuição e de avaliação de produtos editoriais

Responsabilidades do Coned



• Áreas demandantes parceiras da RedeBiblioSUS (desafio)
– Mobilização Planejamento Editorial Integrado (PEI)

• Papel da Editora MS como veículo de produção e distribuição

• Convênio – pré-impressão desde 2004 – aumenta a capacidade de 
produção e dá maior qualidade técnico-científica ás publicações.

– 2004 foram produzidos 219 títulos 
– 2005 foram produzidos 283 títulos 

– 2006 foram produzidos 382 títulos

• Contrato de impressão – desde 2005
– Inovação formação de encomenda (recomendação do Coned)
– Estocagem zero

Ferramentas para visibilidade



• Motivadores para Rede BiblioSUS
– Contribuir para a promoção da saúde e ações do setor;

• Dar acesso
– Propiciar aos profissionais, agentes e estudantes do 

setor saúde o acesso a fonte de informação técnico-
cientifica, em mídia impressa

• Por meio do convênio
– Dar visibilidade a produção editorial do Ministério da 

Saúde;
• Capacidade aumentada por meio dos contratos de 

impressão com otimização dos serviços
– Apropriar às fontes de informações da Rede BiblioSUS

Ferramentas para visibilidade



Contatos

Sítio
www.saude.gov.br/editora

E-mails

Andréa Torriceli Marcos Campos

andrea.torriceli@saude.gov.br

William dos Santos Souza

william@saude.gov.br

Editora do Ministério da Saúde

editora.ms@saude.gov.br


