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Secretaria-Executiva
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação Geral de Documentação e Informação
Coordenação de Biblioteca
Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde

terMinologia da saúde
Site: www.saude.gov.br/bvs/terminologia
E-mail: terminologia@saude.gov.br

Conheça taMbéM

Áreas temáticas bVs Ms
www.saude.gov.br/bvs/areastematicas

estação bVs
www.saude.gov.br/estacaobvs

rede bibliosUs
www.saude.gov.br/bibliosus

sistema de legislação em saúde
www.saude.gov.br/saudelegis

disqUe-saúde 0800 61 1997

A Terminologia da Saúde visa à 

padronização e ao aperfeiçoamento de termos, 

conceitos e siglas utilizados no Ministério da 

Saúde e entidades vinculadas, a fim de favorecer 

a recuperação, o acesso e a divulgação de 

conhecimento e informações institucionais.

Seu público-alvo são gestores, servidores e 

profissionais de saúde, além de profissionais 

de informação, estudantes e interessados.

Na internet, você poderá conhecer e 

consultar outros produtos e serviços 

disponíveis no site da Biblioteca Virtual 

em Saúde do Ministério da Saúde (BVS MS): 

www.saude.gov.br/bvs/terminologia Ministério
da Saúde
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glossÁrio do
Ministério da saúde
Consolidação dos termos e signifi cados 
publicados na série Glossários Temáticos 
que têm por fi nalidade normalizar, 
representar e divulgar a terminologia 
especializada e utilizada no saber técnico, 
no saber tecnológico e no saber científi co 
das diversas áreas técnicas que, em 
parceria com a área de Documentação 
e Informação do Ministério da Saúde, 
envolvem-se também na elaboração 
desses glossários. 

siglÁrio do 
Ministério da saúde
Coletânea das siglas utilizadas pelos 
órgãos e entidades vinculadas ao 
Ministério da Saúde em documentos 
institucionais. É referência fácil e 
rápida sobre os signifi cados de formas 
siglares ou condensações arbitrárias, 
contando por vezes com informações 
adicionais, a fi m de contextualizá-las. 

ProdUToS

glossÁrios teMÁtiCos
Série elaborada para difundir, por 
temas, as principais conceituações, 
palavras, siglas e expressões 
organizacionais, técnicas e científi cas 
utilizadas pelas áreas técnicas e 
entidades vinculadas ao Ministério da 
Saúde. Visa padronizar a linguagem 
institucional, divulgando a linguagem 
de especialidade não só para outros 
profi ssionais da saúde, mas também 
para qualquer pessoa interessada.

tesaUro do 
Ministério da saúde
Conjunto de descritores (palavras-chave) 
semântica e genericamente relacionados, 
representando o conhecimento 
do Ministério da Saúde. Objetiva 
uniformizar a linguagem usada tanto 
pelos indexadores como pelos usuários, 
além de servir como instrumento de 
gestão do conhecimento institucional. 
A consulta está disponível pela internet 
no site da BVS MS.

glossÁrio eletrÔniCo 
do Ministério da saúde 
Base de dados que disponibiliza, na 
internet, a consolidação dos termos e 
signifi cados existentes na série Glossários 
Temáticos. As consultas estão disponíveis, 
no site da BVS MS, em cinco modos 
de pesquisa: índice de verbetes; índice 
de todas palavras; busca livre; busca 
avançada e por glossários temáticos.

siglÁrio eletrÔniCo 
do Ministério da saúde
Base de dados que disponibiliza, 
na internet, mais de 2.000 siglas e 
signifi cações utilizadas em documentos 
e publicações do Ministério da Saúde. 
As consultas estão disponíveis, no site da 
BVS MS, em quatro modos de pesquisa: 
busca simples, busca avançada, índice de 
siglas e índice de palavras.

PUbliCaçÕes da 
terMinologia da saúde
Coletânea de publicações, em formato 
PDF, com termos técnico-científi cos e 
especializados e defi nições elaboradas 
pelo Projeto de Terminologia da Saúde 
em parceria com áreas técnicas do MS. As 
consultas estão disponíveis, na internet, 
no site da BVS MS.

PUbliCaçÕes 
relaCionadas
São publicações eletrônicas do Ministério 
da Saúde, em textos completos, que 
contêm em seus capítulos glossários, 
vocabulários ou listas conceitos, defi nições, 
nomenclaturas ou termos. Com a 
ferramenta de busca, pode-se também 
selecionar uma dessas publicações por tipo 
de assunto. As consultas estão disponíveis, 
na internet, no site da BVS MS.

SerViÇoS 
ON-LINE


