
 

 

 

PAINEL ATHOS BULCÃO
 

CARTA de SERVIÇOS
ao CIDADÃO

BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
Disseminar informação em saúde: 
instrumento de cidadania

R e l e v o  e m  m a d e i r a  e  l a c a , 
dimensões 280 X 576cm, ano 2002. 
Localizado no espaço João Yunes 
da Biblioteca MS. Foi inserido no 
circuito turístico de Brasília, 
P r o j e t o  F o r m a s ,  Vo l u m e s  e 
Texturas, que tem como objetivo a 
inclusão social das pessoas com 
de�ciência



 

 

 

 

A BIBLIOTECA

HISTÓRICO 

A Biblioteca MS é uma biblioteca institucio-
nal e especializada em saúde criada em 
1953, mesmo ano de criação do Ministério 
da Saúde. Em 2001, as instalações foram 
totalmente reformadas e ampliadas. A 
reforma permitiu melhor aproveitamento do 
espaço físico e maior conforto para o 
usuário. Em 2003, houve o processo de 
revitalização dos produtos e dos serviços 
oferecidos por meio da modernização de 
sua infraestrutura técnica e administrativa.  
Em 2009, iniciou-se o processo de 
adequação aos principíos de acessibilidade. 
Em 2013, novas melhorias nesse sentido 
estão sendo implantadas, garantindo a 
equidade no atendimento ao cidadão.

MISSÃO 
Prestar serviços de coleta, pesquisa e 
informação na área de saúde pública, 
ciências médicas e áreas a�ns, manter 
intercâmbio com redes de informação 
nacionais e internacionais, bem como 
disponibilizar o acesso à informação 
produzida pelo Ministério da Saúde.

PÚBLICO-ALVO 

Servidores e colaboradores do Ministério da Saúde (MS), gestores, pro�ssionais de saúde, 
conselheiros, pesquisadores, estudantes, trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e qualquer cidadão interessado em informações sobre a saúde produzida pelo MS.

ACESSO E CIRCULAÇÃO
A Biblioteca pode ser utilizada por qualquer cidadão. Suas instalações possuem condições 
para acesso de pessoas com di�culdade de locomoção e de�cientes visuais.

 

 

 

 

 

Conta com aproximadamente 39 mil títulos e 120 mil 
exemplares organizados em:

Livros;
Folhetos;
Periódicos técnico-cientí�cos e informativos;
Teses e dissertações;
Diário O�cial da União (desde 1946);
Materiais especiais (cartazes, banners, kits de campanha, 
fôlderes, vídeos em DVD, entre outros). 

MEMÓRIA TÉCNICA
 

Coleção instituída em 8 de outubro de 1979, pela 
Portaria nº 586, que reúne e preserva obras publicadas 
pelo MS. Possui rico acervo, com exemplares únicos, 
que representam a memória bibliográ�ca da instituição.

ACERVO GERAL
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SERVIÇOS

CONSULTA AO ACERVO 

Qualquer cidadão pode consultar as publica-
ções impressas. Para isso, deve solicitá-las à 
equipe de atendimento, informando título, 
autor e/ou assunto de interesse. O acesso 
direto ao acervo não é permitido.

CONSULTA ONLINE AO ACERVO (catálogo)
Qualquer cidadão pode realizar pesquisa online no acervo, por meio da página principal da 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS MS), em: Diversos títulos http://www.saude.gov.br/bvs. 
estão disponíveis, na íntegra, para leitura pela internet. 

ATENDIMENTO POR E-MAIL
Qualquer cidadão pode entrar em contato com a Biblioteca por meio do endereço eletrônico 
< > para solicitar o envio de publicações  eletrônicas do bibreferencia@saude.gov.br
Ministério da Saúde. Orientações quanto ao uso da BVS MS também podem ser solicitadas 
pelo e-mail acima. O tempo de atendimento é de um dia útil, em média.

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Serviço de pesquisa mais aprofundada, que é oferecido exclusivamente a funcionários do 
MS. São utilizadas as coleções institucionais: Acervo Geral e Memória Técnica e base 
ColecionaSUS, além das bases de dados cientí�cas: Lilacs, MedLine, Cochrane, SciELO, 
entre outras. O tempo de atendimento é de um dia útil, em média, mas pode variar 
conforme a complexidade da pesquisa. 

PESQUISA LEGISLATIVA 
Serviço oferecido a qualquer cidadão, que tem por objetivo recuperar atos normativos da 
área da Saúde por meio de consulta ao Sistema de Legislação da Saúde (Saúde Legis). Os 
atos normativos, em formato eletrônico, serão enviados para o e-mail do usuário. Se houver 
necessidade, a Biblioteca MS poderá fornecer cópias autenticadas. O tempo de atendimen-
to é de um dia útil, em média, mas pode variar conforme a complexidade da pesquisa. 
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COMO UTILIZAR  

OS SERVIÇOS  

DA BIBLIOTECA

COMPUTADORES PARA ACESSO À 
INTERNET E PESQUISA CIENTÍFICA

 

Qualquer cidadão pode utilizar os computa-
dores disponíveis no Espaço João Yunes. O 
tempo de permanência é de até 30 minutos, 
podendo ser prorrogado, caso não haja �la de 
espera. Não é permitido imprimir ou utilizar 
pen drive nos equipamentos. Para utilização, 
é necessário cadastro com apresentação de 
documento o�cial com foto.

COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA
 

Serviço oferecido a qualquer cidadão. 
Disponibiliza cópias de artigos cientí�cos da 
área da Saúde por meio do Serviço Coopera-
tivo de Acesso ao Documento (Scad) e do 
Programa de Comutação Bibliográ�ca 
(Comut). Podem ser solicitadas até 20 
referências por pedido. O tempo de 
atendimento é de 15 a 20 dias. A Biblioteca 
informa ao usuário quando da chegada dos 
pedidos.

ORIENTAÇÃO À PESQUISA
 

Serviço oferecido a qualquer cidadão ou grupos. 
O treinamento de acesso às fontes de informação 
em saúde é realizado esporadicamente, conforme 
solicitação. É necessário agendamento por meio 
do e-mail: < >.bibreferencia@saude.gov.br

REDE WIRELESS
 

Qualquer cidadão pode utilizar o acesso à 
internet por meio da rede sem �o em seu 
dispositivo móvel. Para se conectar, o próprio 
usuário deve con�gurar o equipamento conforme 
orientação disponível nos displays colocados nas 
mesas de estudo da Biblioteca. Uma vez feita a 
con�guração, o acesso à rede wireless se torna 
automático todas as vezes em que o usuário 
voltar ao local.

JORNAIS DIÁRIOS E REVISTAS DA SEMANA
 

No espaço João Yunes estão disponíveis para 
consulta, a qualquer cidadão, jornais locais e 
nacionais, bem como revistas semanais
de atualidades.

CADASTRO DO USUÁRIO

Será necessário a qualquer 
cidadão que queira utilizar os 
computadores de pesquisa. Para 
empréstimo, apenas aos funcioná-
rios do MS. Ambos serão feitos 
pela equipe de atendimento 
mediante apresentação do 
documento de identi�cação 
funcional (crachá) ou documento 
o�cial com foto.

 

CONSULTA DE TÍTULOS

Consulta local é facultada a 
qualquer cidadão. Os títulos do 
acervo Memória Técnica apenas 
poderão ser consultados quando 
não houver outro exemplar 
disponível no acervo geral ou na 
BVS MS. Em hipótese alguma 
estes poderão ser emprestados.
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ATENDIMENTO PREFERENCIAL

 

EMPRÉSTIMO
Serviço exclusivo para funcionários do 
MS, o empréstimo de livros e folhetos é 
autorizado por um prazo de 15 dias 
consecutivos, limitado a três títulos. 

RENOVAÇÃO
A renovação pode ser feita caso o título não 
esteja reservado. Apenas o próprio usuário, 
de forma presencial, pode renovar o 
empréstimo.

RESERVA
A reserva pode ser feita presencialmente, 
por telefone ou e-mail. Periódicos e 
materiais especiais não podem ser 
emprestados, estando disponíveis apenas 
para consulta local.

EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS
Serviço exclusivo para funcionários do 
MS. Por meio dele é possível solicitar, por 
empréstimo, publicações de parceiros 
cooperantes da Rede Virtual de Bibliotecas 
do Congresso Nacional (RVBI), cujos 
acervos estão fora do escopo da Política de 
Desenvolvimento de Coleções (PDC) da 
Biblioteca MS. Usuários cadastrados devem

solicitar à equipe de atendimento o título de seu 
interesse para que seja veri�cada a disponibili-
dade com a biblioteca cooperante.

PEDIDO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS
Pode ser feito por qualquer cidadão pelo e-mail 
<bibcomut@saude.gov.br> ou presencialmente 
na Biblioteca MS. Para solicitá-los, é necessário 
informar o nome completo, telefones para contato, 
e-mail, CPF, endereço e o nome da instituição à qual 
se está vinculado. É obrigatório anexar a listagem 
com até 20 referências de artigos. Não são 
atendidos pedidos de capítulos de livros ou teses, 
exceto para funcionários do MS. O prazo de 
atendimento é de 15 a 30 dias. A não retirada dos 
artigos solicitados inviabilizará novo pedido.

DOAÇÕES E DEPÓSITO LEGAL
As doações devem ser entregues ao Serviço de 
Desenvolvimento de Coleções, sendo obrigató-
rio o preenchimento do Termo de Doação, 
disponível na Biblioteca. Teses e dissertações 
devem ser entregues em formato eletrônico e 
mediante a assinatura do Termo de Autorização 
para disponibilização na BVS MS.

Em cumprimento ao Depósito Legal (Portaria nº 
586/1979), a Biblioteca deve receber o depósito de 
toda a produção técnico-cientí�ca do MS e das 
instituições vinculadas, a �m de manter atualizado 
o Controle Bibliográ�co institucional. 
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PRODUTOS

Site que reúne e disponibiliza 
acesso aos acervos institucionais 
e às demais fontes de informação 
cientí�ca em saúde nacionais e 
internacionais. 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/OMS). Atualizado 
diariamente, o site oferece ainda 
acesso ágil e democrático à 
legislação em saúde, portal de

ESTAÇÕES BVS
 São unidades de pesquisa montadas em 

centros de saúde, hospitais, centros de 
estudos e secretarias estaduais e 
municipais de saúde. Têm por objetivo 
ampliar o acesso à informação.  
Possuem terminais de pesquisa para 
acesso às bases de dados da BVS MS e 
de outras na área da Saúde. O serviço é 
prestado, sob demanda, a pedido das 
instituições. Mais informações: 
<http://estacaobvs.saude.gov.br>.

BOLETIM ELETRÔNICO 
INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE (IS)

 Trata-se de uma publicação que divulga 
artigos de periódicos cientí�cos recém-
incorporados ao acervo da Biblioteca  
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/is_digital/in
dex.htm).

POLÍTICA DE 
DESENVOLVIMENTO DE 
COLEÇÕES (PDC)

 A Política de Desenvolvimento de 
Coleções de�ne os critérios e as 
diretrizes para seleção e aquisição de 
obras em todas as suas formas, por 
meio de compra, doação e permuta. 
É a política que orienta a avaliação do 
acervo existente, identi�cando os 
documentos que devem ser 
descartados ou remanejados. A PDC 
não é um documento pronto e 
de�nitivo. É um instrumento dinâmico 
da execução da política, que objetiva 
acompanhar as mudanças impostas 
pelas necessidades dos usuários, 
pelo surgimento de novas tecnologi-
as, pelos novos programas e pelas 
linhas de ação da instituição 
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publica
coes/politica_desenvolvimento_colec
oes_2ed.pdf).

evidências, visualização de 
publicações, dicas em saúde, 
notícias, eventos etc., independen-
temente de sua localização física. 
Concentra também o acesso a 
outras BVS e às áreas temáticas do 
MS. A BVS MS oferece também 
serviços de informação, como 
exposições virtuais, glossários da 
terminologia institucional, linha do 
tempo em saúde, galeria virtual dos 
ministros da Saúde, entre outros.

BIBLIOTECA VIRTUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
(BVS)

-
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VISITE A 

BIBLIOTECA

ESPAÇO JOÃO YUNES
DA BIBLIOTECA MS 

É um local para leitura e estudo. 

Disponibiliza cabines individuais e 
poltronas, que garantem privacidade e 
conforto aos usuários.

GALERIA DOS MINISTROS DA SAÚDE

Ilustra a história da instituição e apresenta ao público informações sobre os 
ministros da Saúde. As fotogra�as, acompanhadas das datas inicial e �nal de 

mandato de cada ministro, estão organizadas em ordem cronológica de nomeação. 
A galeria pode também ser acessada pela página principal da BVS MS, em 

< >.www.saude.gov.br/bvs

PAINEL ATHOS BULCÃO
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Relevo em madeira e laca, dimensões 
280 X 576cm, ano 2002. Localizado no 
espaço João Yunes da Biblioteca MS. Foi 
inserido no circuito turístico de Brasília, 
Projeto Formas, Volumes e Texturas, que 
tem como objetivo a inclusão social das 
pessoas com de�ciência



 

CONTATOS
BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
 Das 8h às 18h � dias úteis

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

FALE CONOSCO:
 E-mail: bibreferencia@saude.gov.br 
Tels.: (61) 3315-3200 ou 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
136

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES
Caixa de sugestões disponível na Biblioteca
E-mail: bibreferencia@saude.gov.br
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