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As Dicas Editoriais do Ministério da Saúde foram criadas 
com o intuito de mostrar ao público interno as normas 
editoriais adotadas e de esclarecer possíveis dúvidas 
referentes ao uso dos serviços da Editora MS.

Assim, o Conselho Editorial do Ministério da Saúde, em 
conjunto com a Coordenação-Geral de Documentação e 
Informação/SAA/SE, por meio da Editora MS, traz as Dicas 
de 2012 consolidadas nesta publicação, disponibilizando 
os princípios e as diretrizes da Política Editorial, para facilitar 
e melhorar a produção de publicações institucionais, 
contribuindo para a qualificação do processo editorial. 

Secretaria Técnica do Coned
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Você conhece o Espaço Colaborativo do Coned?

No Espaço Colaborativo, é possível 
acessar ainda as legislações e as 
resoluções afins, o planejamento das 
ações, as atas das reuniões, a lista 
de membros do Coned e o manual 
de coedição de publicações. Todas 
as Dicas Editoriais também estão 
disponíveis na página e podem ser 
conferidas com mais detalhes ao 
clicar no link Leia mais. 

Espaço Colaborativo

O Espaço Colaborativo funciona 
como escritório virtual porque 
possibilita a integração e a promoção 
de discussões, assim como o registro, 
o compartilhamento e a recuperação 
de informações relacionadas à 
Política Editorial do Ministério da 
Saúde. A ferramenta permite também 
o acesso a notícias, a documentos, 
a resoluções e a portarias. Outras 
funcionalidades são os fóruns de 
discussão e as páginas colaborativas 
para que os usuários publiquem 
informações adicionais. 

Comitê Editorial Setorial

Você sabe o que é um Comitê Editorial Setorial?

É um grupo formado por membros 
das secretarias do Ministério da 
Saúde e das entidades vinculadas. 
Seu papel é discutir internamente a 
produção editorial da área, seguindo 
os princípios e as diretrizes da Política 
Editorial do Ministério da Saúde. As 
funções dos Comitês Setoriais são:

 � Atuar na promoção e na divulga-
ção da Política Editorial do Mi-
nistério da Saúde, zelando pelo 
seu cumprimento no âmbito dos 
órgãos e das unidades de sua 
competência;

 � Consolidar, avaliar e aprovar as 
propostas editoriais de suas res-
pectivas áreas por meio do Pla-
nejamento Editorial Integrado, 
submetendo-o ao Coned para 
validação;

 � Acompanhar e avaliar a execu-
ção do Planejamento Editorial;

 � Desenvolver e aperfeiçoar a ca-
pacidade institucional de atendi-
mento às demandas editoriais;

 � Estimular o estabelecimento de 
parcerias com outras instituições 
dos setores público ou privado.
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Você sabe a diferença entre livro e folheto?

Você sabe a diferença entre cartaz e cartazete?

O livro e o folheto são publicações 
não periódicas, ou seja, obras 
a serem publicadas de forma 
avulsa, sem que haja previsão de 
continuidade. A diferença entre os 
dois é que o livro tem acima de 49 
páginas e o folheto no máximo 49 
páginas, excluídas as capas. 

As duas publicações são objetos do 
International Standard Book Number 
(ISBN)/ Número Internacional Nor-
malizado para Livro. 

Esses dois produtos têm a mesma 
finalidade: divulgar informações 
curtas e objetivas sobre eventos, 
ações ou campanhas institucionais. 
A diferença está apenas no tamanho, 

pois o cartazete é menor que o 
cartaz. Os dois são impressos em 
papel, em apenas uma face, para 
serem afixados em paredes, murais, 
estandes e outros locais. 

Você sabe o que é um produto editorial?

Produtos Editoriais

folheto, cartaz, cartazete, fôlder, 
banner, faixa, periódico, filipeta e 
e-livro. Para facilitar a compreensão 
dos termos e a melhor forma de 
utilização dos produtos, a partir 
desta semana, apresentaremos 
dicas com as principais definições.  

A fim de divulgar ações, projetos 
e informações importantes, as 
unidades do Ministério da Saúde têm 
a necessidade de elaborar produtos 
editoriais. Trata-se de publicações, 
em qualquer formato e suporte, que 
podem ser classificadas em livro, 
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Você sabe o que é um periódico?

É a publicação editada em números 
ou fascículos, com periodicidade 
predefinida, que mantém um 
título comum e permanente. São 
exemplos: revistas, jornais, diários, 
boletins e anuários. 

Os periódicos recebem um  número 
de ISSN (International Standard Serial 

Number), identificador aceito inter-
nacionalmente para individualizar o 
título de uma publicação seriada, tor-
nando-o único e definitivo. O Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência 
e Tecnologia (IBICT) é o responsável 
pelo fornecimento do ISSN.

Você sabe a diferença entre filipeta e fôlder?

A filipeta e o fôlder são publicações de 
conteúdo informativo ou promocional 
usados para a divulgação de produtos 
ou serviços. No Ministério da Saúde, 
os produtos auxiliam as unidades 
na disseminação de informações 
sobre ações, programas e projetos 

de interesse da população. A filipeta, 
também conhecida como flyer e 
volante, é impressa em apenas uma 
folha, podendo ou não ser frente 
e verso. O fôlder ou prospecto se 
difere por possuir dobras.

Conheça as características dos impressos em grandes formatos, 
como banner e faixa 

No momento de divulgar informações 
e chamar a atenção do público, 
com impacto imediato, a área 
demandante tem diversas opções 
de comunicação visual. Mas como 
atingir o objetivo específico e o 
público desejado? A fim de definir as 
principais características de alguns 
produtos editoriais em grandes 
formatos, esta semana vamos falar 
de banner e faixa. 

Grandes formatos são impressos 
em grandes dimensões, que se 
destinam à divulgação de mensagem 

publicitária ou de informações diver-
sas. Geralmente, são produzidos em 
pequenas tiragens.

O banner e a faixa podem conter 
textos e ilustrações, a diferença é que 
o banner apresenta comprimento 
reduzido em relação à largura e, no 
caso da faixa, a largura é reduzida 
em relação ao comprimento.

Antes de definir o formato que vai 
utilizar, pesquise e verifique se está 
adequado à sua finalidade.
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Você sabe o que é livro eletrônico?

Para terminar a série sobre produtos 
editorias, apresentaremos a definição 
de livro eletrônico. 

O livro eletrônico ou e-book é um livro 
disponibilizado em suporte digital. 
Pode ser encontrado em diversos 
formatos, como HTML, PDF, DOC, 
EPUB, para a visualização em tela 
de computador ou de dispositivos 
eletrônicos como smartphone, 
e-reader, tablet etc.

É importante frisar que há diferença 
entre disponibilizar e publicar em 
meio digital.

Para fins de registro de ISBN na Bi-
blioteca Nacional, o livro recebe um 
número para cada suporte em que 

é publicado. Por exemplo, um livro 
impresso transformado em PDF e 
inserido na internet – como as obras 
expostas na Biblioteca Virtual em 
Saúde do Ministério da Saúde (BVS 
MS) – não foi publicado em meio di-
gital e sim disponibilizado na internet. 
Portanto, não recebe outro ISBN, mas 
também é considerado um e-book. 

Outra situação se refere a um livro 
impresso que tenha seu layout di-
ferenciado e divulgado em meio 
eletrônico. Nesse caso, recebe um 
número diferenciado de ISBN, devi-
do à mudança de suporte em que o 
mesmo título foi publicado. 

Você sabe como encaminhar um arquivo para publicação?

Para evitar retrabalho e não haver 
atraso no processo editorial, é 
importante que essa recomendação 
seja seguida.

Arquivo em Word

Para que as publicações sejam 
impressas de acordo com as 
normas editoriais e com celeridade 
no processo de edição, é essencial 
que a área técnica encaminhe o 
arquivo finalizado em Word à Editora 
MS, de modo que as alterações 
de normalização e revisão textual 
possam ser incorporadas.
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Contrato da Editora MS 
Com a efetivação de um novo 
contrato, a Editora MS voltará a 
fornecer normalmente os serviços 
de editoração e de impressão de 
pequenas tiragens de materiais 
editoriais. A previsão é que os aten-
dimentos comecem na primeira 
quinzena de abril. A normalização 
e a revisão continuam disponíveis, 
agora com a equipe reforçada, po-
dendo atender com mais agilidade 
todas as demandas.

Para solicitar os serviços de norma-
lização, revisão e editoração, o flu-
xo continua o mesmo. A solicitação 
deve ser feita por meio do envio da 
Ficha de Solicitação (disponível no 

site <http://www.saude.gov.br/editora>) 
para a Editora MS, devidamente pre-
enchida e assinada pelos responsá-
veis pela demanda, que são o se-
cretário ou o conselheiro da área no 
Coned. Esses serviços serão ofere-
cidos sem a necessidade de recurso 
financeiro das áreas demandantes.

Quanto ao serviço de impressão 
digital de pequenas tiragens, há 
necessidade de descentralização 
de recursos da área demandante. 
Portanto, além do envio da Ficha de 
Solicitação, a área receberá da Edi-
tora MS um documento com o valor 
da impressão do material solicitado.

Atribuição de ISBN
Você sabe o que é ISBN?

O International Standard Book 
Number (ISBN) é um sistema inter-
nacional padronizado, que identifica 
numericamente os livros segundo 
o título, o autor, o país e a editora, 
individualizando-os, inclusive, por 
edição. Também identifica softwares 
e publicações eletrônicas. 

O sistema é controlado pela Agência 
Internacional do ISBN, que orienta, 
coordena e delega poderes às 
agências nacionais designadas 
em cada país. No caso do Brasil, 
desde 1978, é a Fundação Biblioteca 
Nacional a agência responsável por 
esse controle. 

A adoção do ISBN em publicações 
avulsas (não periódicas) é obrigatória 

e estabelecida pela Lei n° 10.753, de 
30 de outubro de 2003, que institui a 
Política Nacional do Livro.

No Ministério da Saúde, a área 
responsável pela atribuição deste 
número nas obras é a Coordenação 
de Gestão Editorial (Editora MS). 
É importante salientar que apenas 
as obras normalizadas de acordo 
com a legislação vigente podem 
receber o número de ISBN.  Para 
solicitar o serviço de normalização, e 
consequentemente o número de ISBN 
de livros e folhetos, deve-se enviar à 
Editora MS a Ficha de Solicitação de 
serviços constante no site <http://
www.saude.gov.br/editora>. 
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Você sabe como utilizar o ISSN?

No caso de periódicos publicados 
por mais de um país, ou por mais de 
uma entidade, é necessário registrar 
no expediente o nome de todos os 
envolvidos. O International Standard 
Serial Number (ISSN), número de 
identificação internacionalmente re-
conhecido para publicações seria-
das, é único e todos os órgãos res-
ponderão pela gestão do periódico.  

É recomendado que o número de 
ISSN não saia logo na primeira 
edição. Caso a área técnica consiga 
manter a periodicidade por três 
edições, o ISSN deve ser solicitado. 
No entanto, como cada publicação 
tem características e especificidades 
próprias, o ideal é que prevaleça o 
bom senso. 

Você sabe como solicitar o ISSN?

Na dica sobre periódico, informamos 
que o International Standard Serial 
Number (ISSN) é um número de iden-
tificação única, internacionalmente 
reconhecido para publicações 
seriadas que, uma vez atribuído, 
torna-se único e definitivo. Hoje, fa-
laremos mais sobre a sua utilização.

O ISSN é um número-padrão com-
posto de oito dígitos, incluindo um dí-
gito verificador. No Ministério da Saú-
de, a área responsável por atribuir o 
número de ISSN é a Coordenação de 
Gestão Editorial/Editora MS.

Para a aquisição, é necessário que 
a área autora do periódico envie um 
memorando com Termo de Referên-

cia solicitando o número de ISSN à 
Coordenação-Geral de Documenta-
ção e Informação (CGDI/SAA), que 
encaminhará à Editora MS. O núme-
ro é solicitado ao Instituto Brasileiro 
de Informação Ciência e Tecnologia 
(IBICT), com custo fixo estabelecido 
pela instituição.

Por se tratar de uma aquisição, o 
processo de compra é feito pela 
área de licitação do ministério e tem 
prazo variável, de acordo com as 
demandas a serem atendidas. Os 
recursos financeiros para a aquisi-
ção do número de ISSN são de res-
ponsabilidade da área demandante.

Atribuição do ISSN
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Saiba como aplicar as marcas nas publicações II
Nos livros, o local correto de aplicação 
das marcas é na quarta capa. A 
do governo federal entra sempre 
na margem inferior, à direita. Nos 
periódicos, a aplicação deve ser feita 
junto ao expediente.

No caso dos materiais editoriais, as 
marcas dos diversos programas do 

Ministério da Saúde podem entrar na 
primeira capa ou na folha de rosto, 
mas nunca atreladas à assinatura 
conjunta do governo federal. No 
Ministério da Saúde, entra também a 
marca do SUS, à esquerda ou acima 
da assinatura conjunta.

No Ministério da Saúde, também 
deve ser utilizada a logomarca do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

A marca do governo deve constar em 
todos os materiais publicitários, mas, 
quando o conteúdo da publicação 
tiver um caráter atemporal, pode-se 
dispensar seu uso. 

Saiba como aplicar as logomarcas nas publicações I

O manual de uso da marca do governo 
federal, da Secretaria de Comunicação 
da Presidência da República (Secom), 
determina que se aplique a logomarca 
do governo federal em assinatura con-
junta somente com o nome de órgão 
ou entidade do Poder Executivo, não 
sendo permitido colocar o nome das 
secretarias internas dos ministérios. 

Veja os exemplos de aplicação na horizontal e na vertical:

Aplicação de Marcas
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Saiba a diferença entre identidade visual e projeto gráfico

Quando o assunto é comunicação 
visual, não se deve confundir iden-
tidade visual com projeto gráfico. 
Identidade visual é o conjunto de 
elementos que representa, de forma 
sistematizada, um nome, uma ideia, 
um produto, uma empresa, uma ins-
tituição ou um serviço. Um de seus 
componentes é a marca propriamen-
te dita, a representação simbólica do 
que se quer identificar. Como exem-
plo, podemos citar a marca do Siste-
ma Único de Saúde (SUS), na Figura 
1. O projeto gráfico traz os recursos 
visuais formadores do conjunto de 
elementos que dão características 
a um meio de informação, como a 

capa de uma publicação, represen-
tada na Figura 2. (Fonte: <http://
www.wikipedia.org>)

As unidades da estrutura adminis-
trativa do Ministério da Saúde, como 
secretarias, departamentos, coor-
denações, núcleos, bem como os 
programas, políticas ou ações, não 
possuem marcas para assinatura em 
materiais editoriais ou publicitários e 
só podem utilizar marcas criadas ou 
aprovadas pela Assessoria de Co-
municação do MS, que avaliará caso 
a caso e especificará onde e de que 
forma podem ser aplicadas. Saiba 
mais no Portal Saúde.

Figura 1 Figura 2
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Assinatura conjunta: governo federal e Ministério da Saúde

Além disso, a Secretaria de Comu-
nicação Social da Presidência da 
República (Secom) autoriza a divul-
gação de material publicitário com a 
marca de governo anterior até o fim 
da ação ou campanha, regra que 
pode ser estendida à produção edi-
torial. Confira o que diz a Portaria nº 
115, de 29 de novembro de 2011.

Publicações em coedição

A marca do governo federal muda 
a cada gestão e por isso alguns 
dirigentes optam por não distribuir 
produtos editoriais com marcas an-
tigas, o que pode gerar desperdício 
de recursos públicos.

O uso da marca do governo federal 
em assinatura conjunta com a marca 
do Ministério da Saúde é obrigatório 
em materiais publicitários, mas em pu-
blicações editoriais, que muitas vezes 
são atemporais, pode ser dispensado. 

Quando a publicação é feita em 
coedição com outras instituições, 
as marcas são colocadas na quarta 
capa, ao lado da assinatura conjunta 
(governo federal e Ministério 
da Saúde) e da marca do SUS, 
respeitando o Manual de uso da 
marca do governo federal e as 
normas dos órgãos parceiros. Para 
mais informações, acesse o Manual 
de Coedição, na Galeria de Arquivos 
do Espaço Colaborativo.

Veja exemplo:

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
www.saude.gov.br/bvs

ISBN 978-85-334-0742-8
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Copyright e Direito Autoral

são, de reprodução ou de venda 
de uma obra.

O símbolo que o representa é ©. 

Você sabe a diferença entre copyright e direto autoral?

Ficha Catalográfica

Importância dos alinhamentos dentro da ficha catalográfica

A ficha catalográfica é um elemento 
que concentra todas as informações 
bibliográficas de uma publicação. É 
criada por meio do processo de ca-
talogação, seguindo as orientações 
do Código de Catalogação Anglo-
-Americano (AACR2). O AACR2 é um 
instrumento que contempla todas 
as regras de descrição bibliográfica 
adotadas internacionalmente e apli-
cáveis a cada tipo de documento 
(livros, materiais cartográficos, gra-
vações em som ou vídeo, recursos 
eletrônicos, dentre outros). 

No Ministério da Saúde, a área 
responsável pela confecção da ficha 
catalográfica, um dos componentes 
do serviço de normalização, é a 
Editora MS.

A ficha catalográfica é dividida 
em grandes áreas. Cada área 
abrange diferentes dados da obra. 
Utiliza-se um padrão de pontuação, 
alinhamento e espaçamento entre as 
áreas. Veja o exemplo:

O direito autoral é a proteção legal 
que o autor ou responsável (pessoa 
física ou jurídica) tem sobre a obra. 

Já o copyright diz respeito exclu-
sivamente aos direitos de impres-
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 � Deve ter um recuo de 0,5cm 
para a primeira linha do Títu-
lo, Descrição física, Notas; 
Número Normalizado e As-
suntos e Pontos de Acesso 
Secundário, ou seja, abaixo da 
quarta letra da autoria (ex.: letra 
“s” da palavra Brasil);

 � O título “Ficha Catalográfica” 
deve ser centralizado;

 � Deve ter um espaço sempre an-
tes e depois dos dois pontos, 
barras e travessões (: / –);

 � Os Dados de elaboração da 
Ficha Catalográfica devem ser 
alinhados à direita;

 � Separa-se por uma linha de es-
paçamento as Notas; Núme-
ro Normalizado; Assuntos e 
Pontos de Acesso Secundá-
rio e Classificação Padrão In-
ternacional por Assunto.

°
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Primeira Capa

 � Título e subtítulo (se houver);

 � Local e ano de publicação.

Seguem exemplos de primeira capa: 

Saiba quais são os itens obrigatórios na primeira capa

A primeira capa é a face externa da 
publicação, popularmente conhecida 
como capa, que deve conter:

 � O nome das instituições respon-
sáveis pela obra – no caso desta 
instituição, Ministério da Saúde;

SAÚDE BRASIL

2011
Uma análise da situação de saúde e a 

vigilância da saúde da mulher

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Brasília – DF
2012

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Brasília – DF
2012

O caminho para a

Certificação



14

Publicações

Saiba a diferença entre publicação periódica e não periódica

Publicações periódicas são obras 
editadas em números ou fascículos, 
com periodicidade predefinida, com 
um título comum e permanente. São 
exemplos: revistas, jornais, diários, 
boletins, anuários. 

Os periódicos recebem um número 
de International Standard Serial 
Number (ISSN), identificador aceito 
internacionalmente para individualizar 
o título de uma publicação seriada. 

As publicações não periódicas 
são editadas de forma avulsa, não 
havendo previsão de continuidade, 
como livros e folhetos. 

As obras sem periodicidade são ob-
jeto de International Standard Book 
Number (ISBN), um sistema interna-
cional padronizado – identificador 
numérico para publicações impres-
sas, eletrônicas e softwares. 

Saiba a diferença entre edição, reedição e reimpressão para 
publicações não periódicas

Edição: quando uma obra é impres-
sa pela primeira vez, tem-se a 1ª 
edição. Cada vez que houver uma 
reedição da obra, haverá, então, 
uma nova edição.

Reedição: ocorre quando o autor 
de uma obra já impressa modifica o 
conteúdo substancialmente, acres-
centa ou suprime textos e faz uma 
impressão desse material modifica-
do. Nesse caso, tem-se a 2ª, 3ª ou 
a numeração de edição que vier na 
ordem sequencial.

Uma edição revista e ampliada – pode 
ou não ser a 1ª – é aquela que passa 

por uma revisão textual ou de conteú-
do, sem mudanças significativas. 

Reimpressão: trata-se de uma nova 
impressão de edição já publicada, 
sem que haja nenhuma alteração 
no conteúdo. 

Na capa das publicações, não deve 
conter a informação de que uma obra 
está em sua 1ª edição. No entanto, 
em qualquer impressão ou edição 
subsequente, a informação deve sim 
constar na capa, a fim de informar ao 
leitor sobre o tipo de alteração feita 
no conteúdo.
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Saiba o que é edição em publicações periódicas

No caso de uma publicação 
periódica, edição e número são 
sinônimos. A edição é um número 
sequencial no período de um ano, 
ou seja, mudando-se o ano, a 
numeração é reiniciada.

Existe também a possibilidade 
de edições especiais. Isso ocorre 
quando se foge à periodicidade da 
publicação ou quando se trata de um 
assunto ou evento específicos, algo 
atípico ao padrão do periódico.

Planilha de Distribuição

Saiba como solicitar a expedição de materiais

Conforme tratado na série sobre fluxo 
editorial, não cabe à Editora MS a 
distribuição dos materiais editoriais. 
A expedição é feita sob a gestão da 
Coordenação de Apoio Operacional 
(COAPO/CGSG/SAA), por meio do 
contrato do MS com os Correios. 

Dessa forma, para que um material seja 
expedido, a área demandante do ser-
viço deve enviar diretamente à COAPO 
a planilha de distribuição e memorando 
com as seguintes informações:

À Coordenação de Apoio Operacional (COAPO)

Assunto: (061) Produção Editorial

Solicito que seja providenciada, com urgência, a expedição da publicação 
(nome da publicação) no total de (xxx) exemplares, conforme planilha de 
endereços anexa.

A publicação estará disponível no seguinte endereço: (geralmente é o nome 
da gráfica onde as publicações foram impressas).
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Folha, Página e Lauda

Saiba a diferença entre folha, página e lauda

Folha: é a unidade composta de 
duas faces – verso e anverso.

Página: é cada lado de uma folha.

Lauda: é a unidade de medida, 
calculada em linhas, palavras ou 

caracteres, utilizada para definir o 
tamanho de uma página digitada. 
Uma lauda geralmente é composta 
entre 1.250 a 1.800 caracteres. Essa 
definição é ampla e variável conforme 
o tipo de serviço a ser executado.

Contratos para Impressão

Os primeiros critérios a serem 
verificados nas publicações são o 
número de páginas do arquivo a 
ser impresso e a tiragem total de 
páginas a serem impressas. Com 
esses dados, a Editora MS avalia o 
tipo de impressão mais econômica, 
se offset ou digital. 

Para cartazes e fôlderes, por exemplo, 
mesmo com tiragem acima de 5 mil 
exemplares, média utilizada como 
parâmetro para grandes tiragens, 
será feito o orçamento com os dois 
tipos de impressão, pois, apesar de a 
tiragem ser elevada, a quantidade de 
páginas impressas é reduzida. 

Notem que não se fala aqui da tiragem 
total de exemplares e sim da tiragem 
total de páginas a serem impressas.

Caso o formato da publicação não se 
enquadre em nenhuma das modalida-
des previstas nos contratos, e não haja 
possibilidade de alteração, a impres-
são deverá ser feita, excepcionalmen-
te, pela Coordenação-Geral de Mate-
rial e Patrimônio (CGMAP/SAA/SE).

O tipo de papel solicitado deve ser 
avaliado, para verificar sua previsão 
nos contratos disponíveis. Para im-
pressão caracterizada como peque-
na tiragem, com papel em desacordo 
com o tipo estabelecido no contrato, 
a Editora MS negociará a troca do pa-
pel com a área demandante.

O tipo de papel somente justificará 
a mudança de contrato quando se 
tratar de obra com padrão já definido 
em publicação anterior.

Obras impressas por diferentes tipos de contratos: o de 
pequenas e o de grandes tiragens
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