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A Coordenação-Geral de Documenta-

cão e Informação (CGDI) da Subsecreta-

ria de Assuntos Administrativos da Secre-

taria-Executiva do Ministério da Saúde é 

responsável pela preservação da memória 

técnica e institucional, pela gestão de docu-

mentos públicos e pelo intercâmbio e aces-

so às informações em saúde. Integra, em 

Preservando o passado, 

Planejando o Futuro

Esplanada dos Ministérios, 
Bloco G, Edifício Anexo, 4.º andar, 

Ala B, sala 406 
CEP: 70058-900,

Brasília – DF 
Tel.: (61) 3315-2203 
Fax: (61) 3321-3731 

E-mail: cgdi@saude.gov.br

suas atividades, tecnologias e metodologias 

que facilitam o tratamento, a recuperação, 

o debate, a produção e a disseminação do 

conhecimento em saúde pública.

Arquivo, Biblioteca, Editora e Centro 

Cultural da Saúde são as áreas que com-

põem a CGDI, que trabalha para demo-

cratizar o acesso à informação em saúde.
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Arquivo
Promoção e acompanhamento das 

atividades de gestão de documentos 

arquivísticos, junto aos órgãos do 

Ministério da Saúde, para a preservação e 

o acesso às informações institucionais.

Serviços

sipar

Desenvolvimento e implantação do 

Sistema Integrado de Protocolo e Arquivo 

(Sipar), em parceria com o DATASUS.

aplicação de metodologias de 
organização de arquivos 

  Arquivo Central 

Guarda e empréstimo de documentos.

  Centro de Microfi lmagem e Digitalização

Mudança de suporte para microfi lme.

  Protocolo Geral

Registro e autuação de documentos.

  Assistência Técnica

Acompanhamento aos arquivos setoriais 

e curso de gestão de documentos.

Produtos
  Código de Classifi cação de Documentos 

de Arquivo do Ministério da Saúde.

  Tabela Básica de Temporalidade 

das Atividades-Meio da 

Administração Pública.

  Caderno do Curso de Gestão 

de Documentos.

Esplanada dos Ministérios, 
Bloco G, Edifício 

Anexo, 4.º andar, 
Ala B, sala 422 

CEP: 70058-900,
Brasília – DF 

Tel.: (61) 3315-2522 
Fax: (61) 3315-2561 

E-mail: arquivo@saude.gov.br
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Biblioteca
Serviços de coleta, tratamento, pesquisa 
e disseminação de informação na área de 
saúde pública, ciências médicas e áreas 
afi ns, mantendo intercâmbio com redes de 
informação nacionais e internacionais.

Serviços

biblioteca virtual em saúde (bvs ms)
Acesso on-line a publicações (texto 
integral), cartazes, vídeos, atos 
normativos e eventos em saúde, artigos 
de interesse do setor e informações para 
profi ssionais e usuários do SUS.

bvs saúde pública (bvs sp)
É uma parceria do MS com o Centro 
Latino-Americano e do Caribe de 
Informação em Ciências da Saúde 
(Bireme/Opas) que promove acesso on- 
line às informações técnicas e científi cas 
para o desenvolvimento da saúde.

referência e empréstimo
Atendimento aos usuários, pesquisas 
temáticas e de legislação, empréstimos 
e intercâmbio entre bibliotecas.

comutação bibliográfica
Levantamento bibliográfi co, pesquisa em 
bases de dados internas e externas, aquisição 
de material por meio do sistema Comut 
do Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia (IBICT) e pelo Serviço 
Cooperativo de Acesso a Documentos 

Esplanada dos Ministérios, 
Bloco G, Térreo 

CEP: 70058-900, 
Brasília – DF

Tel.: (61) 3315-2280
Fax: (61) 3315-2563

E-mail: biblioteca@saude.gov.br
Home page: www.saude.gov.br/bvs

(SCAD) do Centro Latino-Americano e do 
Caribe de Informação em Ciências da Saúde.

legislação 
Coletânea de Legislação e Jurisprudência/
Legislação Federal e Marginália 
(LEX) Diário Ofi cial da União (Seções 
1, 2 e 3) e Boletim de Serviço do MS.

pesquisa ON-LINE

Consultas às bases de dados bibliográfi cos 
e de legislação da Biblioteca do MS.

Produtos

alerta
Divulga as publicações recentes 
incorporadas ao acervo.

informação para a saúde
Divulga artigos de periódicos de 
interesse para o setor Saúde.
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Produtos
Coleção Nacional das Fontes de Informação 
do SUS – Base ColecionaSUS
www.saude.gov.br/bvs
Conhecimento gerado no SUS integrado 
às bases especializadas em saúde.

terminologia em saúde 
  Padronização e aperfeiçoamento de 
termos, conceitos e siglas utilizados 
no Ministério da Saúde, favorecendo 
a recuperação, o acesso, a divulgação 
e a disseminação do conhecimento 
e das informações institucionais.

  Siglário do Ministério da Saúde 
  Glossários Temáticos

saúde legis – sistema de 
legislação da saúde 
Pesquisa completa na base de dados de 
legislação da esfera federal do SUS.

alerta legis
Divulga os atos normativos do Poder 
Executivo e do Legislativo relacionados 
ao setor Saúde e a assuntos correlatos.

direito dos usuários
Coletânea da Legislação referente aos direitos 
dos usuários dos serviços de saúde, 1.ª 
Edição 2006, e distribuição de publicações 
referentes ao tema direito dos usuários.

exposições virtuais
Apresentações educativas, veiculadas 
de acordo com as datas comemorativas 
nacionais e internacionais em saúde.

localizador de informação em saúde
Portal ou o catálogo de fontes de 
informação disponíveis na internet, 
segundo critérios de qualidade.

Biblioteca Virtual em Saúde
Acesso on-line efi ciente, universal 

e eqüitativo à informação. 

Rede BVS
  857 Centros Cooperantes da AL&C
  401 unidades do Brasil
  SciELO – Scientifi c Electronic 
Library Online
-  279 títulos de periódicos científi cos 

da AL&C, Espanha e Portugal, 
disponíveis em texto integral 
com 173 revistas do Brasil

  Lilacs – Literatura Latino-
americana e do Caribe 
-  24.861 registros bibliográfi cos na AL&C
-  12.040 registros do Brasil
-  685 títulos de periódicos indexados 

pelos países da AL&C
-   279 revistas nacionais

Serviços 

bibliosus – rede de bibliotecas 
e unidades de informação 
cooperantes da saúde
www.saude.gov.br/bibliosus
Bibliotecas federais, estaduais e municipais, 
institucionais, hospitalares, universitárias, 
de escolas técnicas, escolares, comunitárias 
e outras unidades de informação 
atuando em prol da saúde no Brasil.

estação bvs
www.saude.gov.br/estacaobvs
Acesso livre e gratuito às 
informações técnico-científi cas nas 
secretarias estaduais de saúde.

Esplanada dos Ministérios, 
Bloco G, Edifício Anexo, 4.º andar, 

Ala B, sala 400 
CEP: 70058-900,

Brasília – DF 
Tel.: (61) 3315-2537 
Fax: (61) 3315-3426 

Contato:  www.saude.gov.br/fale.htm
Home Page: www.saude.gov.br/bvs
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Centro Cultural da Saúde
Espaço cultural dinâmico e interativo 
de documentação e informação, 
que visa a favorecer o debate, a 
produção e a disseminação do 
saber na área da saúde pública.

Serviços

mostras
Artísticas, históricas e culturais 
com temas ligados à saúde.

atividades
Exposição de acervos, exibição de 
vídeos, palestras, cursos e eventos 
culturais, técnicos e científi cos.

sistematização de informações
Legislação, políticas, publicações, programas.

produção e distribuição de 
materiais informativos
Pesquisas e intercâmbio de 
informações e serviços.

cooperação técnica para a 
recuperação de acervos de 
documentos

visitas guiadas, recepcionistas 
bilíngües

Produtos

mostras virtuais e itinerantes

mostras apresentadas pelo ccs

 Memória da Loucura

  Cinqüentenário do Museu de Imagens 

do Inconsciente com a exposição Cinco 

Artistas de Engenho de Dentro

Praça Marechal Âncora, s/n.º (Praça XV)
CEP: 20021-200,

Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2240-5568

Telefax: (21) 2240-2813
E-mail: ccs@ccs.saude.gov.br

Home page: www.ccs.saude.gov.br

 A Saúde Bate à Porta

  Imagens da Peste Branca: Memória 

da Tuberculose e Dengue

 Sociedade Viva – Violência e Saúde

  Paleopatologia: O Estudo 

da Doença no Passado

  Trópicos do Abandono e 

sua Rua, minha Vida

 O Museu Vivo de Engenho de Dentro

 Portinari: Arte e Ciência

  I Festival Internacional de 

Humor em DST e Aids

 Nise da Silveira: Vida e Obra

 Vigilância Sanitária e Cidadania

  Revolta da Vacina: Cidadania, 

Ciência e Saúde
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Patrimônio Cultural da Saúde

O patrimônio cultural de um povo 
lhe confere identidade e orientação 
– pressupostos básicos para que se reconheça 
como comunidade, inspira valores 
ligados à pátria, à ética e à solidariedade 
e estimula o exercício da cidadania. O 
enfoque histórico da saúde, reconstituindo 
políticas, personalidades, documentos, 
fatos, cenários e serviços, permite avaliar 
avanços e desafi os, atores e estratégias, de 
forma a contextualizar a atual realidade e a 
importância da participação e do controle 
social na sustentabilidade do Sistema 
Único de Saúde e na sua apropriação. 

Serviços
cooperação técnica e/ou 
financeira e parcerias
Realização de pesquisas e subprojetos 
visando a identifi cação, valorização, 
recuperação, proteção e difusão do 
Patrimônio Cultural da Saúde.
  Sociedade de Amigos do Museu 
de Imagens do Inconsciente

  Universidade Federal da Bahia/Fundação 
de Apoio à Pesquisa e à Extensão

 Academia Nacional de Medicina
 Casa de Oswaldo Cruz 
 Centro Cultural da Saúde
 Museu de Imagens do Inconsciente
 Colônia Juliano Moreira 

Produtos 
 Cooperação técnico-fi nanceira para: 
  realização de inventário geral 
dos acervos do atual Instituto 
Municipal Nise da Silveira.

  restaurar e resgatar a Biblioteca da 
Faculdade de Medicina do Terreiro de 
Jesus da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), privilegiando a arquitetura e a 
tecnologia de informação e documentação. 

  reestruturação da Biblioteca e do Museu 
da Academia Nacional de Medicina em 
parceria com o Centro de Informação 
Científi ca e Tecnológica (CICT/Fiocruz).

  organizar, preservar e divulgar a memória 
das políticas de saúde no Brasil, no 
período compreendido entre as décadas 
de 40 e 90, mediante a organização 
do acervo documental da Fundação 
Serviços de Saúde Pública e a realização 
de pesquisa histórica sobre a atuação 
do Serviço Especial de Saúde Pública.

  espaço cultural dinâmico e interativo 
de documentação e informação, 
visando favorecer o debate, a produção 
e a disseminação do saber na área da 
saúde pública, por meio de mostras 
artísticas (físicas e virtuais).

  viabilizar mostras culturais por meio 
do Centro Cultural da Saúde. 

  Trabalho interinstitucional desenvolvido a 
partir de pesquisas, estudos, levantamentos 
e reuniões técnicas entre representantes 
dos governos federal, estadual e municipal, 
com o objetivo de inventariar e fi nalizar 
a transferência da unidade hospitalar 
psiquiátrica Colônia Juliano Moreira à 
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.
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Etapas da produção editorial

Recebimento da 
proposta editorial

Briefing
 avaliação dos originais
 definição do público-alvo
 definição da tiragem
 forma de expedição
 estabelecimento de prazos

Preparação de originais
 revisão de texto
 padronizações
 estilo e clareza
 resumo

Normalização
 atribuição de ISBN ou ISSN
 catalogação
 normas e convenções
 enquadramento na série institucional

Editoração
 projeto gráfico
 criação da capa
 diagramação
 edição de imagens
 uso de marcas
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Editora MS
Tratamento, preservação e disseminação 

da informação em saúde e gestão da 

produção editorial do Ministério da Saúde.

Serviços

normalização de publicações

Catalogação na fonte, registro de ISBN 

e ISSN, direitos autorais, sumário e 

índices, classifi cação em séries, créditos 

institucionais e uso de marcas ofi ciais.

edição de livros, periódicos e 
outros materiais informacionais

preparação de originais

Redação, revisão de textos e adequação 

da linguagem ao público-alvo.

fotomecânica

Imposição de páginas e produção 

de fotolitos e chapas.

editoração

Ilustrações, diagramação, 

criação e projetos gráfi cos.

SIA Trecho 4, Lotes 540/610
CEP: 71200-040,

Brasília – DF
Tel.: (61) 3233-2020
Fax: (61) 3233-9558

E-mail: editora.ms@saude.gov.br
Site: www.saude.gov.br/editora

Imprima-se do autor

Multimídia
 livro digital – web
 inclusão na página da Editora MS
  inclusão na Biblioteca Virtual em Saúde 
do Ministério da Saúde (BVS MS)

 preservação dos arquivos

Produção gráfica
 impressão digital ou offset
 a cabamento

- grampo canoa
- lombada quadrada

Pré-impressão
 imposição de páginas
 confecção de fotolitos
 revisão dos fotolitos 
 gravação das chapas

Expedição

Depósito legalAdministração
 Sistema Editorial Sied
 apropriação de custos
 avaliação

acabamento

Alceamento, capeamento, 

dobras, refi le e blocagem.

endereçamento e expedição

Produtos

editoriais

Livros, periódicos, fôlderes, cartazes, 

apostilas, banners, faixas, etc.

impressão em grandes formatos

ilustrações

cds multimídia
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Disque Saúde
  

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