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Editora MS
A Coordenação de Gestão Editorial/Editora MS, criada em 1998, tem
a responsabilidade de editar livros, manuais, relatórios, periódicos e outros
produtos informacionais imprescindíveis à gestão federal do Sistema Único de
Saúde, à consecução de suas atividades, ações e programas desenvolvidos nas
esferas estadual e municipal, na sociedade, principalmente considerando-se a
intenção da participação e do controle social em relação ao setor Saúde.

Para o pleno atendimento
das demandas gráfico-editoriais
das secretarias e áreas técnicas do
Ministério da Saúde (MS) e o pleno
cumprimento da Política Editorial
do MS, de suas entidades vinculadas
e das Resoluções do Conselho
Editorial (Coned), a Coordenação de
Gestão Editorial tem como objetivo
estruturar-se cada vez mais como
uma área especializada tanto técnica
como qualificadamente em todas as
fases do processo editorial, de modo a
fazer com que as áreas do Ministério
da Saúde usem efetivamente a
informação no cumprimento de
sua missão, especialmente para a
promoção do controle social e das
ações educativas nas diferentes
comunidades em âmbito nacional.
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Disponibilizamos aos usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS) todos
os nossos produtos em meio digital
para download gratuito.
Entre no nosso site
(www.saude.gov.br/editora)
e conheça nossa produção.
Além do nosso site na
internet, nossas publicações são
disponibilizadas por meio da
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).
No site da BVS (http://www.saude.
gov.br/bvs) pode ser encontrada a
produção da Editora MS, além dos
mais variados títulos relacionados
à saúde.
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