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Este guia rápido/resumo não substitui a leitura do material completo. Ele 
destina-se apenas como lembrete rápido dos principais aspectos deste material. 

1 – Cessão de direitos autorais

É necessário assinar, reconhecer em cartório e enviar o documento de 
cessão pelos correios para a coordenação editorial do Departamento de 
Atenção Básica ou entregar em mãos a um dos coordenadores de elaboração 
da publicação.

2 – Principais cuidados ao elaborar seu texto

Ser objetivo e não se esquecer do valor de uso do material final.

Citar sempre:
a) Atenção aos créditos autorais.
b) Atenção às questões de normatização: nomear e identificar a fonte de 

todas as figuras, quadros, tabelas e planilhas.

O diagramador está à disposição, mas precisa de sua ajuda:
a) Imagens, figuras, desenhos e ilustrações não podem ser refeitos. 

Portanto, precisam ser entregues com alta qualidade (evite Google imagens).
b) Orientações para a diagramação precisam ser destacadas por meio de  

caixas de texto, balões etc.

3 - É importante que a equipe organizadora elabore um texto de apresentação 
para a publicação (até duas páginas), informando o assunto tratado e qual 
o objetivo desse material.

Antes de começar:
o que você não pode esquecer!



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 5
1 SOBRE A ELABORAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES 6
1.1 A Linguagem Utilizada 7
2 SOBRE A PADRONIZAÇÃO 10

2.1
Referências (ABNT NBR 6023/2002) e Citações 
(ABNT NBR 10520/2002)

10

2.2 Numeração Progressiva (NBR 6024/2012) 12
2.3 Sumário (ABNT NBR 6027/2012) 13
2.4 O verso da folha de rosto e ficha catalográfica 14

3 SOBRE A FORMATAÇÃO DO TEXTO E A 
DIAGRAMAÇÃO 15

4 SOBRE OS TIPOS DE PUBLICAÇÃO 17
4.1 Livros, cartilhas e revistas 17
4.1.1 Publicação seriada periódica 17
4.1.2 Publicação seriada não periódica 18
4.1.3 Publicação não seriada 18
4.2 Materiais de divulgação 18
4.2.1 Cartaz e cartazete 19
4.2.2 Fôlder e filipeta 19

5 SOBRE A DISTRIBUIÇÃO (Orientações 
específicas à Área Técnica) 20

REFERÊNCIAS 21



5

As publicações do Departamento de Atenção Básica do Ministério da 
Saúde (DAB/MS) possuem reconhecimento nacional como ferramentas 
de valorização das ações de desenvolvimento e consolidação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) no Brasil. Procuram contribuir com a formação 
dos profi ssionais atuantes, aperfeiçoando suas atividades e processos 
de trabalho. Para tanto, o DAB/SAS/MS conta com a imprescindível 
contribuição de instituições acadêmicas e de profi ssionais que possuem 
estudos e ações de destaque nas diversas áreas da Saúde e, por isso, são 
convidados a contribuir na elaboração desses materiais. Em razão de tais 
obras serem de compartilhamento e de utilização pública, o Ministério 
da Saúde é o representante e o detentor dos direitos autorais de todos os 
trabalhos editoriais produzidos pelo Departamento.

Este material possui orientações e procedimentos que procuram 
agilizar o fl uxo editorial. Tem como objetivo colaborar para que o 
processo de elaboração de todas as publicações deste Departamento seja 
efi caz, e que o produto fi nal mantenha a sua importância – pela qualidade 
e efetividade de suas mensagens – para a informação e a qualifi cação das 
atividades dos profi ssionais que desempenham suas funções no SUS, 
contribuindo com a evolução positiva da saúde da população brasileira.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

APRESENTAÇÃO
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Em conformidade com a Portaria nº 612, de 26 de março de 2009, 
do Conselho Editorial (Coned), a todo colaborador convidado para 
escrever uma publicação (ou parte dela) para o Ministério da Saúde são 
exigidas a cessão e a transferência de direitos autorais (o contrato precisa 
ser solicitado à coordenação editorial do DAB). O mesmo procedimento 
é solicitado para ilustradores e fotógrafos quando possuem trabalhos 
utilizados em algum de nossos produtos editoriais. O documento deve 
ser preenchido com os dados pessoais do cedente nos campos indicados 
e devolvido com a assinatura do autor reconhecida em cartório.

Todos os capítulos precisam ter a indicação dos autores que 
participaram na criação intelectual do seu conteúdo. Exemplo:

Figura 1 – Início do Capítulo 2 do Caderno de Atenção Básica: “Plantas medicinais e 
fi toterapia na Atenção Básica”

Fonte: Cadernos de Atenção Básica, nº 31.

As plantas medicinais e 
fitoterapia no contexto da 
atenção básica/Estratégia 

Saúde da Família
Angelo Giovani Rodrigues 

Carmem De Simoni 

Guilherme Nabuco Machado 

2

SOBRE A ELABORAÇÃO DAS 
PUBLICAÇÕES1
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Com o intuito de que as publicações sigam corretamente o fl uxo 
editorial (normalização, revisão de texto e diagramação), o arquivo fi nal 
produzido pela área técnica e já revisado pelo editor técnico do DAB deve 
ser enviado à coordenação editorial em formato Word (possível de ser 
editado). Para evitar retrabalho e garantir a celeridade desse processo, é 
essencial que essa recomendação seja seguida.

1.1 A Linguagem Utilizada

Durante a elaboração de um produto editorial, deve-se estar atento 
às situações decorrentes dos diferentes tipos de público que podem ter 
acesso a esse material, avaliando toda a sua diversidade — educacional, 
profi ssional e cultural — e a sua consequente capacidade de interpretação de 
textos. Tais produtos devem ser construídos levando-se em consideração 
o chamado “espaço epistêmico comum”, o ambiente onde os nossos 
conhecimentos simbólicos de vocabulário e outras insígnias convergem. 

Orientações específi cas à área técnica responsável pela publicação

É muito importante que seja designada uma equipe organizadora, 
responsável por consolidar todos os textos que irão compor a 
publicação. Estes membros têm o compromisso de revisar o material 
(em conformidade com as orientações do editor técnico e deste 
manual) no mínimo em dois momentos:
1. antes de entregar à coordenação editorial o arquivo em formato 
editável (obrigatoriamente documento do programa Word); e
2.  depois do arquivo diagramado. A coordenação editorial devolverá 
a publicação em formato “PDF”, com todo o projeto gráfi co 
desenvolvido, oferecendo um espelho de como o material será 
impresso. Essa equipe avaliará o conteúdo técnico, indicando ajustes 
necessários até a completa satisfação do produto fi nal, autorizando a 
impressão do material.
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Figura 2 – Modelo de comunicação

Fonte: DAB/SAS/MS.

Os artigos escritos para os Cadernos de Atenção Básica (CABs) e 
demais publicações do Departamento não devem ser elaborados como 
se fossem documentos acadêmicos, precisam ser construídos como 
manuais instrutivos para as equipes de saúde nacionalmente, prezando 
pela objetividade e permitindo sua utilização como material de consulta 
rápida nas situações de atenção individual e coletiva.

Visando à comunicação com usuários “na ponta”, é 
recomendado utilizarmos uma linguagem gramatical e 

conceitual mais leve, evitando vocabulários sofi sticados. 
Falar ou escrever de maneira simples e clara é atributo de 

um bom comunicador.
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Evitar!

a) Termos e expressões superlativas.
b) Palavras que não constam no dicionário.
c) Termos científicos e jargões profissionais específicos.
d) Repetições e reiterações, mesmo se a intenção for “didática”, pois 
ampliam o volume do texto e podem comprometer a compreensão.

Esses documentos passarão por avaliação – sem exceções –, cabendo 
ao revisor técnico do Departamento ajustá-los, em termos formais, 
ao padrão de publicações do DAB. Nesses casos, os redatores serão 
comunicados de eventuais divergências conceituais ou relativas às 
políticas e às diretrizes do Ministério da Saúde. Poderão também ser 
feitas adaptações no texto para adequá-lo às normas editoriais e também 
à dimensão prevista para a publicação.
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A Editora do MS utiliza as normas da ABNT. As mais utilizadas são 
as de citações em documentos (ABNT NBR 10520/2002), a numeração 
progressiva (ABNT NBR 6024/2012) e o sumário (ABNT NBR 
6027/2012), sem prejuízo de normas correlatas. Não é preciso se preocupar 
com a formatação dessas normas, temos profi ssionais específi cos para 
esse processo. Entretanto, é necessário que os redatores insiram os dados 
essenciais (autor, título, local, editora e data da publicação) das publicações 
mencionadas ao longo do texto — citação direta ou indireta. (ABNT NBR 
6023/2002).

2.1 Referências (ABNT NBR 6023/2002) e Citações (ABNT NBR 
10520/2002)

A ABNT NBR 6023 estabelece os elementos a serem incluídos em 
referências, fi xando a ordem deles e estabelecendo convenções para 
a transcrição e apresentação da informação originada do documento 
e/ou outras fontes de informação. A ABNT NBR 10520 especifi ca as 
características exigíveis para a apresentação de citações em documentos. 

Recomendações importantes:

a) O uso de trechos de textos de outros autores, publicações ou 
documentos devem ser necessariamente referenciados de forma 
adequada, sob pena de questionamentos judiciais em relação a plágio.

2 SOBRE A PADRONIZAÇÃO
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b) Referências e citações bibliográfi cas devem ser economizadas da 
mesma forma que a preocupação em justifi car cada afi rmativa feita.
c) Não apresentar textos em que o mesmo autor (ou fonte) é citado mais 
de uma vez em um único parágrafo. Caso extremamente necessário, 
utilize as expressões latinas Idem e Ibidem.
d) Afi rmativas que são de conhecimento comum sobre determinado 
tema não necessitam de referências (ex.: “A Atenção Primária à Saúde 
melhora os indicadores de saúde de uma população.”).
e) Referências oriundas de documentos ofi ciais: Pactos, Políticas 
Nacionais, Mais Saúde, Alma-Ata, por exemplo, dispensam a tradicional 
fórmula “autor, data” cada vez que forem apresentadas.
f) Afi rmativas que expressem defi nições que têm contrapontos na 
literatura (isso “ou” aquilo) poderão ser mantidas.
g) Citações de leis, normas, documentos ofi ciais, nacionais e 
internacionais podem ser simplifi cadas, sem cotação bibliográfi ca, ao 
fi nal – cita-se a fonte no texto e, eventualmente, a data.
h) Todas as fi guras, quadros, tabelas, gráfi cos e planilhas devem ter – 
obrigatoriamente – título e fonte citados. Caso a criação seja da área 
técnica responsável pela publicação, descrever o vínculo da equipe 
dentro do Ministério e o ano.
Ex.: Fonte: Departamento de Atenção Básica, Secretaria de Atenção à 
Saúde, Ministério da Saúde, 2014.

Exemplo de citação de legislação:
Conforme a Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe 
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, 
autarquias e fundações públicas federais, é proibida a prestação... 

Exemplos de citações em geral:
1. Direta, no texto, com até três linhas: citação textual de parte da 

obra de autor consultado. 



12

Ex.:
“Apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é 
uma psicanálise da filosofia [...]” (DERRIDA, 1967, p. 293).

2. Direta, no texto, com mais de três linhas (devem ser destacadas 
com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto 
utilizado e sem as aspas). Ex.:

A teleconferência permite ao indivíduo participar de um 
encontro nacional ou regional sem a necessidade de deixar 
seu local de origem. Tipos comuns de teleconferência 
incluem o uso da televisão, telefone e computador. Por 
meio de audioconferência, utilizando a companhia local de 
telefone, um sinal de áudio pode ser emitido em um salão 
de qualquer dimensão. (NICHOLS, 1993, p. 181)

3. Indireta: texto baseado na obra do autor. Ex.:
A ironia seria assim uma forma implícita de heterogeneidade 
mostrada, conforme a classificação proposta por Authier-Reiriz 
(1982).

2.2 Numeração Progressiva (NBR 6024/2012)

A numeração progressiva serve para expor em uma sequência lógica 
o inter-relacionamento da matéria, além de permitir sua localização. 
Como somente a área técnica possui total conhecimento do conteúdo e 
da hierarquia dos assuntos tratados na obra, essa norma merece atenção 
particular para agilizar o processo de normalização.

Este tópico é o mais importante para a 
normalização e exige atenção especial dos autores.
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a) A numeração progressiva é limitada até a seção quinária. Ex.:
1 BRASIL
1.1 Distrito Federal
1.1.1 Asa Norte
1.1.1.1 Quadra 702
1.1.1.1.1 Bloco B

2.3 Sumário (ABNT NBR 6027/2012)
 
O sumário é a enumeração das principais divisões, seções e outras 

partes do trabalho, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se 
sucede. É o último elemento pré-textual obrigatório. 

a) A palavra “SUMÁRIO” deve ser apresentada em caixa-alta, 
centralizada e em negrito.
b) Os tópicos do sumário devem ser apresentados conforme a ordem 
da numeração progressiva.
c) Listas de figuras, gráficos e tabelas não entram no sumário. São 
organizadas separadamente.

O arquivo Word entregue pela área técnica à 
coordenação editorial não precisa estar com os 

tópicos do sumário relacionados com o respectivo 
número da página dentro da obra; esta tarefa será 

da equipe de normalização.
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2.4 O verso da folha de rosto e ficha catalográfica

É o local no qual aparecem as informações necessárias para criar 
a identidade legal da publicação. Onde será inserido o International 
Standard Book Number (ISBN), que é o sistema responsável por 
identificar numericamente os livros segundo o título, o autor, o país e o 
local de publicação, individualizando-os, inclusive, por edição. A Editora 
MS é responsável por solicitar esse número, somente e após a conclusão 
total da obra, incluindo a diagramação.

Nesta página, estarão descritos os autores (somente aqueles que 
entregaram o documento de cessão de direitos autorais); editor geral e 
técnico; colaboradores; coordenadores; diagramadores; normalizadores e 
revisores. Deve ser construído conforme apresentado na página 2 deste 
manual, atentando-se principalmente à descrição correta dos créditos 
à equipe técnica, distribuindo os participantes conforme atividade 
executada na produção da obra.
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O arquivo Word entregue pela área técnica à coordenação editorial será 
reconstruído pela equipe de diagramação, que é a responsável por todo 
o projeto gráfi co da publicação. Nesta fase o formato físico é defi nido, e 
os elementos gráfi cos (texto e ilustrações) são organizados na publicação. 
Por meio de programas específi cos, os profi ssionais desenvolvem a 
apresentação visual e procedem à distribuição do conteúdo nas páginas, 
considerando o tipo de fonte e o design adequado. Os ajustes visam 
atender às expectativas dos leitores, de forma a garantir uma leitura fl uida 
e confortável.

Portanto, visando à qualidade do produto fi nal, é extremamente 
importante que os autores da obra editorial se preocupem com os 
seguintes aspectos:

a) Evitar o excesso de negritos, maiúsculas e itálicos, bem como a 
utilização de variações de fontes, mantendo o estritamente necessário.
b) Entregar, obrigatoriamente, os gráfi cos, planilhas e tabelas em 
formato editável. Arquivos com extensões caracteristicos de imagem 
(JPEG, PNG, PDF e similares) não podem ser usados.

3 SOBRE A FORMATAÇÃO DO 
TEXTO E A DIAGRAMAÇÃO
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c) Atribuir título e numeração para todas as ilustrações que compõem 
a publicação (quadros, figuras, tabelas, gráficos, planilhas, fotografias e 
imagens em geral).
d) Destacar (inclusive com comentário) os parágrafos que deverão ser 
colocados como box na diagramação. Caso haja boxes que pretendam 
construir uma continuidade (ex.: um relato de caso que é transversal 
a um CAB e ao qual se volta em diferentes momentos da publicação), 
este aspecto deve ser reforçado nos comentários.
e) Fazer sugestões e oferecer informações que colaborem com a equipe 
de editoração. Contudo, cabe ao editor técnico e ao diagramador a 
decisão final quanto ao projeto gráfico que a publicação terá.
f) Todas as ilustrações e fotografias devem vir – além de inseridas 
na obra – em arquivo separado (devidamente nomeado) e em alta 
resolução. Preferencialmente, com extensão JPEG, resolução acima de 
300 x 300 dpi ou com pelo menos 1 MB de tamanho. Se não possuirmos 
o arquivo com o mínimo de qualidade para impressão, a sua exclusão 
da obra poderá ser realizada a critério da equipe editorial.

É recomendado que a área técnica responsável 
pela publicação agende reunião (briefing) com os 

diagramadores para dar sugestões e orientações de 
qual caminho gostariam que o projeto

gráfico seguisse.
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Os materiais publicados pelo DAB podem se enquadrar praticamente 
em todas as categorias existentes. A seguir, são descritos os principais 
tipos. As defi nições relacionadas nesta seção baseiam-se nas normas NBR 
6029/2006 e NBR 2023/2002.

4.1 Livros, cartilhas e revistas

Considera-se livro: publicação não periódica com mais de 49 páginas 
(excluídas as capas), de conteúdo técnico, científi co, literário ou artístico, 
formada por um conjunto de folhas impressas, grampeadas, costuradas 
ou coladas e revestidas de capa. Caracteriza-se como cartilha (ou folheto): 
material de mesma defi nição, com número entre 5 e 49 páginas. A revista 
é um material que é publicado periodicamente, de objeto informativo, 
jornalístico ou de entretenimento, geralmente voltado para um público 
amplo. Não há limite defi nido de páginas. É possível também que possam 
ter a sua versão digital ou serem criadas especifi camente para a internet.

4.1.1 Publicação seriada periódica

Publicação em qualquer tipo de suporte, editada sequencialmente, 
com especifi cações numéricas e cronológicas, com o objetivo de ser 
continuada. Em geral, com a participação de diversos colaboradores, sob 

4 SOBRE OS TIPOS DE 
PUBLICAÇÃO
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a supervisão de uma ou mais pessoas, tratando de assuntos diversos, com 
regras predefinidas e sob um título comum. Esses tipos de trabalho – 
quando lançados – recebem um único número de International Standard 
Serial Number (ISSN), replicado nas demais edições. Segundo essas 
características, o DAB publica a Revista Brasileira Saúde da Família, que 
possui periodicidade quadrimestral.

4.1.2 Publicação seriada não periódica

Publicação em qualquer tipo de suporte, editada sequencialmente 
e com particularização numérica. Não há especificação cronológica 
para lançamento do próximo volume. Caracteriza-se como documento 
completo, tratando de apenas um assunto ou tema principal. Esses 
tipos de materiais recebem um número: o International Standard Book 
Number (ISBN), específico para cada volume da publicação. De acordo 
com essa caracterização, temos como exemplo a coleção dos Cadernos de 
Atenção Básica.

4.1.3 Publicação não seriada

Publicação, em qualquer tipo de suporte, editada em unidades físicas, 
sem designações numéricas e/ou cronológicas, sem intenção de ser 
continuada. 

4.2 Materiais de divulgação

São produtos que possuem a finalidade de propagar informações 
de maneira ágil e objetiva. Possuem conteúdos curtos e fáceis de serem 
interpretados. Indicados para divulgações de eventos, ações, campanhas 
institucionais ou programas de governo.
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4.2.1 Cartaz e cartazete

Diferenciam-se apenas pelo tamanho, o cartaz normalmente usa o 
formato A2 e o cartazete possui variações entre A3 e A4. São impressos 
em uma única face, com o objetivo de serem disponibilizados em paredes 
e murais.

4.2.2 Fôlder e filipeta

Disponíveis nos mais diversos tamanhos. O fôlder diferencia-se por 
utilizar dobras em sua finalização e, em regra, com impressão de conteúdo 
em todas as suas partes. A filipeta (também conhecida como flyer) possui 
impressão em apenas uma folha – com conteúdo podendo ou não ser 
frente e verso – e nunca possui dobras.
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SOBRE A DISTRIBUIÇÃO 
(Orientações específi cas à Área Técnica)5

Em regra, ocorrendo o lançamento de uma publicação do DAB, 
é enviado um exemplar diretamente às Unidades Básicas de Saúde 
(independentemente do número de equipes), com orientações para 
que esse material – obrigatoriamente – seja disponibilizado a todos os 
profi ssionais do local. Entretanto, o recorte de locais que irão receber 
determinada publicação pode variar conforme pertinência do assunto 
abordado. É importante que, desde o início do projeto, a área técnica 
tenha defi nido claramente o objetivo fi nal da publicação.

Em virtude da falta de espaço físico (depósitos) para o armazenamento 
de publicações – antes que os materiais sejam impressos –, é exigido que 
área técnica entregue uma planilha com os endereços completos dos 
destinatários, sem se esquecer do CEP, que é imprescindível. Os locais 
para envio das publicações podem ser organizados com as informações 
retiradas do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 
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