
A GALERIA DOS MINISTROS da Saúde preserva a memó-
ria da instituição e apresenta ao público informações de 

interesse histórico. As fotografias, acompanhadas de breve 
biografia de cada ministro, estão organizadas por décadas, 

desde a criação do Ministério da Saúde.

HISTÓRICO: foi inaugurada em 1953, 
mesmo ano de criação do Ministério da 
Saúde. Em 2001, passou por um pro-
cesso de reforma e ampliação. As novas 
instalações permitiram melhor aproveita-
mento do espaço físico e maior conforto 
para o usuário. Em 2003, teve início o 
projeto de reestruturação da Biblioteca 
do MS, com o objetivo de revitalizar os 
produtos e os serviços oferecidos por 
meio da modernização de sua infraestru-
tura técnica e administrativa.  

MISSÃO: prestar serviços de coleta, 
pesquisa e informação na área de 
saúde pública, ciências médicas e áreas 
afins, mantendo intercâmbio com redes 
de informação nacionais e internacio-
nais, bem como disponibilizar o acesso 
à informação produzida pelo Ministério 
da Saúde.

PÚBLICO-ALVO: servidores e colaboradores do Ministério, bem como 
gestores, profissionais, conselheiros, pesquisadores, estudantes e trabalhadores 
do Sistema Único de Saúde - SUS.

ACERVO MEMÓRIA TÉCNICA: coleção que busca reunir e preservar o 
conhecimento produzido pelo Ministério da Saúde. Instituído pela Portaria nº 586, 
de 8 de outubro de 1979, determina: a defesa e a preservação dos valores da 
instituição; e a formação e a conservação de uma coleção especializada em saúde. 
Possui rico acervo, com exemplares únicos que representam a memória bibliográ-
fica da instituição.

O PAINEL ATHOS BULCÃO 
está localizado no espaço 
João Yunes da Biblioteca 
do MS. Foi inserido no cir-
cuito turístico de Brasília, 
no Projeto Formas, 
Volumes e Texturas, que 
tem como mérito a inclu-
são social das pessoas 
com deficiência visual. 

CONHEçA A 
BIBLIOTECA

Disseminar informação em saúde:  
instrumento de cidadania.

ACERVO: a Biblioteca do Ministério da Saúde é insti-
tucional e especializada em saúde. Seu acervo possui 
aproximadamente 39 mil títulos e 60 mil exemplares 
organizados em:
 Livros;
 Folhetos;
 Periódicos técnico-científicos e informativos;
 Teses e dissertações;
 Jornais locais;
 Diário Oficial da União (desde 1946);
  Materiais especiais ou multimeios (banners, fotos, 

kits de campanha, cartazes, fôlderes, disquetes, fitas 
de vídeo e áudio, DVDs, CD-ROM dentre outros).

O ESPAÇO 
JOÃO YUNES da 
Biblioteca do MS 
é um local para 
leitura e estudo. 
Disponibiliza 
cabines individuais 
e poltronas que 
garantem privaci-
dade e conforto 
aos usuários. 

BIBLIOTEcA DO MINISTéRIO DA SAúDE 

HORÁRIO DE FUNcIONAMENTO: 
8h às 18h – dias úteis

ENDEREÇO: 
Ministério da Saúde
Esplanada dos Ministérios, Bloco G,  
Térreo, Brasília/DF
CEP: 70058-900

FALE cONOScO: 
E-mail: biblioteca@saude.gov.br 
Tel: 61 3315 3200/2410
Fax: 61 3315 2563

BIBLIOTEcA VIRTUAL EM SAúDE (BVS MS)
www.saude.gov.br/bvs

PORTAL DA SAúDE
www.saude.gov.br

DISqUE SAúDE
0800 61 1997

  GUIA do
  USUÁRIO

BIBLIOTECA DO MINISTéRIO DA SAúDE
 

A BIBLIOTECA



cONSULTA AO AcERVO: a consulta 
às publicações impressas deve ser 
solicitada à equipe de atendimento. 
É necessário informar título, autor e/ou 
assunto de interesse para que seja 
realizada pesquisa na base de dados e 
localização no acervo.

cONSULTA ONLINE AO AcERVO (catálogo): é possível realizar pesquisa online no acervo, 
por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS MS). Para acessar o formulário de 
consulta, siga os seguintes passos: 
 1.  Digite o endereço: http://bvsms.saude.gov.br
 2.  Vá para a coluna Fontes de Informação
 3.  Clique em Bases de Dados Institucionais
 4. Selecione Coleção de publicações
 5.  Preencha a janela com uma ou mais palavras 
 6. Clique em PESQUISAR

CADASTRO DO USUÁRIO: a equipe 
de atendimento fará o cadastro 
mediante apresentação do docu-
mento de identificação funcional 
(crachá).  

EMPRÉSTIMO, RENOVAçÃO, RESERVA E 
CONSULTA DE TÍTULOS: o empréstimo 
de livros e folhetos é realizado por 
um prazo de 15 dias consecuti-
vos, com limite de até 3 títulos. 
A renovação é feita desde que 
o título não esteja reservado e 
somente pelo próprio usuário, 
de forma presencial. A reserva 
pode ser feita na Biblioteca, por 
telefone ou por e-mail. 

Os periódicos e os materiais 
especiais não são emprestados, 
mas estão disponíveis para 
consulta local.

Os exemplares do Acervo 
Memória Técnica não estão 
disponíveis para empréstimo ou 
consulta, pois são únicos e devem 

ser preservados de qualquer manu-
seio, para garantir a conservação 
da memória da produção intelectual 
da instituição. Grande parte desse 
acervo encontra-se disponível em 
texto integral na BVS MS.

O empréstimo só poderá ser feito 
aos usuários que tenham vínculo 
com o Ministério da Saúde.

EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS:  
a Biblioteca do MS é uma das 
bibliotecas cooperantes da Rede 
Virtual de Bibliotecas do Congresso 
Nacional (RVBI). Por meio dessa 
rede, é possível disponibilizar e soli-
citar, por empréstimo, publicações 
cujos assuntos estão fora do escopo 
da Política de Desenvolvimento 
de Coleções, que tem como foco a 
área de Saúde Pública. O usuário 
cadastrado deve solicitar à equipe de 
atendimento o título de seu interesse 
para que seja verificada a disponibili-
dade junto à biblioteca cooperante.

SERVIçO DE COMUTAçÃO BIBLIOGRÁFICA: 
a solicitação do serviço de comu-
tação pode ser feita pelo e-mail 
bibcomut@saude.gov.br ou na própria 
Biblioteca. Para isso, o usuário deve 
solicitar o formulário e anexar a 
listagem com até 30 referências de 
artigos. Não são atendidos pedidos 
de capítulos de livros ou teses, exceto 
para as unidades do Ministério da 
Saúde. O prazo de atendimento é de 
15 a 30 dias, dependendo da resposta 

das bibliotecas cooperantes. A não 
retirada dos artigos solicitados 
inviabilizará novo pedido.

DOAçÕES E DEPÓSITO LEGAL: con-
forme o que orienta a Política de 
Desenvolvimento de Coleções 
da Biblioteca, as doações de 
títulos devem ser encaminhadas 
ao Serviço de Desenvolvimento 
de Coleções. Os títulos doados 
que já fizerem parte do acervo da 
Biblioteca serão enviados para 
distribuição na Rede BiblioSUS. 
As doações de teses e dissertações 
serão recebidas, preferencial-
mente, em formato eletrônico. É 
obrigatório o preenchimento do 
Termo de Doação e, no caso de 
teses e dissertações, do Termo de 
Autorização para disponibilização 
na BVS.

Em cumprimento ao Depósito 
Legal (Portaria nº 586/1979) a 
Biblioteca deve receber o depósito 
de toda a produção técnico-
científica do Ministério da Saúde 
e suas instituições vinculadas, 
a fim de contribuir e manter 
atualizado o Controle Bibliográfico 
institucional. 

TERMINAIS PARA AcESSO À INTERNET E 
PESqUISA cIENTÍFIcA: a utilização dos 
terminais disponíveis aos usuários se 
destina ao acesso à internet e pesqui-
sas na literatura em saúde. O tempo 
de permanência é de até 30 minutos, 
podendo ser prorrogado, caso não 
haja fila de espera. Não é permitido 
imprimir arquivos ou utilizar pen drive 
nesses terminais. O nome do usuário, 
a data e o período de acesso devem 
ser registrados no início da pesquisa. 

cOMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFIcA: a Biblioteca 
do MS solicita e disponibiliza cópias 
de artigos científicos da área de 
saúde e de títulos de periódicos, tais 
como: Lancet, New England Journal 
of Medicine, Jama, Science, Nature, 
dentre outros, por meio do Serviço 
Cooperativo de Acesso ao Documento 
(SCAD) e do Programa de Comutação 
Bibliográfica (COMUT). 

ORIENTAÇÃO À PESqUISA: os treinamen-
tos e cursos de acesso às fontes de 
informação em saúde são realizados 
esporadicamente, conforme solicitação 
das áreas interessadas.

REDE WIRELESS: a biblioteca oferece 
acesso sem fio à internet para aqueles 
que possuem laptop. Para se conectar, é 
necessário solicitar a configuração do equi-
pamento móvel à equipe de atendimento. 
Uma vez feita a configuração, o acesso à 
rede wireless se torna disponível todas as 
vezes que o usuário voltar ao local.

AcESSO ABNT NET: sistema que 
disponibiliza acesso às normas da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), oferecida somente 
aos usuários do Ministério da Saúde 
com acesso à Intranet, por meio do 
e-mail biblioteca@saude.gov.br.

ATUALIDADES: estão disponíveis 
diariamente para consulta no espaço 
João Yunes jornais e revistas locais e 
de grande circulação nacional.

PROJETO ESPAÇO DE INFORMAÇÃO: são 
unidades descentralizadas da Biblioteca 
do MS localizadas em cada um dos 
núcleos estaduais. Tem por objetivo 
ampliar o acesso à informação. Possui 
acervo próprio da área da saúde pública, 
além de contar com terminais de 
pesquisa e acesso às bases de dados da 
BVS MS. 

BOLETIM ALERTA: é uma publicação 
perió dica da Biblioteca do MS que tem 
por finalidade disseminar a informação 
em saúde e divulgar as novas aquisi-
ções incorporadas ao acervo. Para aces-
sar entre em http://bvsms.saude.gov.br, 
selecione em Periódicos Institucionais 
e clique em Lista Completa de 
Periódicos Institucionais.

BOLETIM ELETRÔNIcO INFORMAÇÃO PARA 
A SAúDE (IS): trata-se de uma publicação 
que divulga artigos de periódicos cientí-
ficos recém-incorporados ao acervo.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/is_digital/
index.htm

POLÍTIcA DE DESENVOLVIMENTO 
DE cOLEÇÕES (PDc): a Política de 
Desenvolvimento de Coleções define 
os critérios e as diretrizes para seleção 
e aquisição de materiais em todas as 
suas formas, por meio da compra, doa-
ção e permuta. É a política que  orienta 
a avaliação do acervo existente, identi-
ficando os documentos que devem ser 
descartados ou remanejados.

A PDC não é um documento pronto 
e definitivo. É um instrumento dinâmico 
da execução da política que visa 
acompanhar as mudanças impostas 
pelas necessidades dos usuários, pelo 
surgimento de novas tecnologias e 
pelos novos programas e linhas de ação 
da instituição. http://bvsms.saude.gov.
br/bvs/publicacoes/politica_desenvolvi-
mentp_colecoes_2ed.pdf.

ATENDIMENTO POR E-MAIL: por meio do endereço eletrônico biblioteca@saude.gov.br, 
são respondidas as demandas dos usuários referentes ao envio de publicações 
do Ministério da Saúde, em texto integral. Orientações quanto ao uso da Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS) também podem ser solicitadas pelo e-mail acima.

PESqUISA BIBLIOGRÁFIcA: o levantamento bibliográfico é realizado pela equipe 
de atendimento aos usuários cadastrados. São utilizadas as bases de dados cien-
tíficas: LILACS, MedLine, Biblioteca Cochrane, SciELO, além das institucionais: 
Acervo MS, ColecionaSUS,  BVS MS, dentre outras. 

PESqUISA LEGISLATIVA: as pesquisas referentes à legislação de saúde são 
prontamente atendidas por meio de consulta ao Sistema de Legislação da Saúde 
- SAÚDE LEGIS e bases complementares tais como: Alerta legis, Visa legis, 
Sicon, dentre outras. Os atos normativos em texto integral serão enviados para 
o e-mail do usuário. Se houver necessidade, a Biblioteca do MS poderá fornecer 
cópias autenticadas.

BIBLIOTECA VIRTUAL DO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE (BVS MS): a BVS MS é um 
conjunto de fontes de informa-
ção institucionais, resultado da 
parceria da Coordenação-Geral 
de Documentação e Informação 
(CGDI) com o Centro Latino-
Americano e do Caribe de 
Informação em Ciências da Saúde 
(Bireme/Opas). 

Tem como objetivo cooperar 
na coleta, organização e dissemi-
nação de informações em saúde 
e permite aos usuários interagir e 
navegar por fontes atualizadas.

 Proporciona acesso ágil e demo-
crático às informações do Ministério 
da Saúde por meio de pesquisas 
em bases de dados de literatura 
técnico-científica, legislação, portal 
de evidências e visualização de 
publicações, independentemente 
de sua localização física. Concentra 
também o acesso às BVSs das áreas 
temáticas do Ministério da Saúde. 
A BVS MS ainda oferece diversos 
serviços de informação, como 
exposições virtuais, diretório de 
eventos, glossários da terminologia 
institucional, linha do tempo em 
saúde, dentre outros.
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