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APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta as principais atividades e ações re-
alizadas pelo Conselho Editorial do Ministério da Saúde (Coned), 
no ano de 2005, com o objetivo de implementar a Política Editorial 
do Ministério da Saúde e dar cumprimento aos objetivos e às metas 
previstas no Planejamento Editorial Integrado (PEI) 2005.

Por meio da atuação do Conselho Editorial, importantes avan-
ços vêm sendo gradativamente observados no campo da gestão 
da informação, destacando-se a melhor identifi cação e preserva-
ção da coleção institucional, maior atenção à normalização dos 
títulos e maior veiculação, acesso e intercâmbio ao conhecimen-
to produzido.

Por outro lado, a partir da apropriação de um número maior 
de informações sobre a gestão e a produção editorial, percebe-se 
as lacunas que ainda precisam ser preenchidas e a necessidade de 
maior sintonia entre a demanda e a oferta de informações. 

No ano de 2005, o controle bibliográfi co identifi cou uma pro-
dução de 339 títulos avulsos e 70 periódicos. Deste total, apenas 
54 títulos avulsos estão atribuídos às entidades vinculadas, o que 
indica claramente um sub-registro da coleção institucional por 
parte de importantes unidades produtoras.

As diretrizes estabelecidas a partir da ação do Coned ainda não 
estão plenamente adotadas pela esfera federal do SUS, contudo, 
pode-se afi rmar que o universo das equipes que participam des-
se processo de co-gestão do conhecimento em saúde já colhe sig-
nifi cativos resultados e se caracteriza por um processo crescente 
de intercâmbio e de construção de identidade organizacional.





7

1 PRINCIPAIS AÇÕES 
REALIZADAS

1.1 Sistema Editorial (Sied) – Módulo 
Cadastro de Produtos Editoriais

Meta PEI 2005 
N.º 1 – Realizar o cadastramento de produtos editoriais de 

modo descentralizado pelos órgãos subordinados e entidades vin-
culadas ao Ministério da Saúde.

O Cadastro de Produtos Editoriais passou por uma revisão 
técnica, buscando-se adequá-lo às necessidades do planeja-
mento e da gestão da produção editorial do Ministério da Saú-
de. Foi criado para atender às demandas específi cas da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Esta revisão está sob 
a responsabilidade da Coordenação-Geral de Documentação e 
Informação (CGDI/SAA/SE/MS) e do DATASUS, uma vez que é 
coordenada pela Secretaria Técnica (Setec) do Coned.

O Cadastro de Produtos Editoriais é uma importante ferramen-
ta para efetivar o controle bibliográfi co, e sua plena implementação 
prevê, inclusive, campo de registro de depósito legal a ser alimen-
tado pela Biblioteca Central e pelas bibliotecas das entidades vin-
culadas, garantindo-se o controle do recebimento pelas mesmas.

A manutenção dos dados do planejamento como referência 
para o acompanhamento e a avaliação da produção editorial do 
Ministério da Saúde e entidades vinculadas e a emissão de rela-
tórios dinâmicos, com diferentes possibilidades de apresentação 
dos dados e a migração do sistema para ambiente web serão im-
plantadas no sistema, que está em processo de customização, e se 
constituem em importantes funcionalidades a serem obtidas.
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1.2 Comitês Setoriais
Meta PEI 2005 
N.º 2 – Consolidar os comitês editoriais setoriais como instru-

mentos de coordenação, organização, planejamento e qualifi cação 
das atividades editoriais internas, bem como para a interlocução 
das unidades com o Coned, com a Editora MS e unidades edito-
riais das entidades vinculadas. 

Os comitês editoriais setoriais, em sua maioria formalizados 
em 2004, tiveram funcionamento incipiente, caracterizando-se, 
após a conclusão do PEI 2005, por um progressivo processo de 
desmobilização.

A consolidação dessas instâncias intermediárias é fundamen-
tal para a efetividade do processo de planejamento, gestão e pro-
dução editorial integrada, e para a preservação da memória ins-
titucional do Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas.

A estruturação dos comitês editoriais setoriais e o maior en-
volvimento dos dirigentes nos processos de gestão editorial são 
determinantes na obtenção da plena capacidade de gestão da in-
formação institucional.

1.3 Sistema Editorial Integrado (Sied)
Meta PEI 2005 
N.º 3 – Implantar o Sistema Editorial (Módulo Endereçamento 

e Distribuição).

Em parceria com o DATASUS, a Editora está desenvolvendo 
o Sistema Editorial (Sied), que tem um módulo específi co para a 
gestão integrada e descentralizada de malas diretas do interesse 
da Saúde, de forma a favorecer a gestão e a atualização dos en-
dereços, bem como a expedição de produtos por demanda, com 
fornecimento de relatórios gerenciais, inclusive sobre o montan-
te de recursos gastos nessa área.
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O Sied prevê, ainda, os módulos integrados de cadastro de 
produtos editoriais, gestão e distribuição, que encontram dispo-
níveis para consultas na intranet do MS. 

1.4 Implantação do Planejamento 
Editorial Integrado (PEI)

Meta PEI 2005 
N.º 4 – Implantar o Planejamento Editorial Integrado (PEI).

A implantação do Planejamento Editorial Integrado se deu a 
partir da mobilização das áreas técnicas e dos respectivos comi-
tês setoriais, com a fi nalidade de defi nir e registrar os projetos 
editoriais previstos para execução em 2005 e iniciar uma mu-
dança na cultura organizacional.

As propostas das diversas áreas foram consolidadas e aprova-
das pelo Coned – depois de terem sido discutidas e aprovadas nos 
comitês setoriais editoriais – e estão apresentadas no Documento 
Básico de Planejamento Editorial Integrado/2005, cuja versão fi nal 
foi aprovada na 12.ª Reunião Ordinária do colegiado, realizada em 
5/7/05.

O documento refl ete um esforço de sistematização de dados e 
reú ne os principais objetivos do Coned para o exercício de 2005, 
cuja execução e avaliação devem orientar a elaboração do PEI de 
2006.

O planejamento tem como principal ferramenta o Cadastro de 
Produtos Editoriais, sistema informatizado que deverá passar por 
revisão a fi m de adequá-lo às necessidades do processo de gestão 
editorial no Ministério da Saúde e nas entidades vinculadas.

1.5 Distribuição

Meta PEI 2005 
N.º 5 – Defi nir tiragens em função da planilha de distribuição 

elaborada de acordo com os endereçamentos existentes na mala 
direta dos destinatários.
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Esforço desencadeado no contexto de desenvolvimento do 
Sistema Editorial (Sied), que vem promovendo uma maior ra-
cionalização da produção e da distribuição editorial do Minis-
tério da Saúde, por meio da redução de gastos com impressão de 
tiragens superdimensionadas.

1.6 Normalização de Publicações
Meta PEI 2005 
N.º 6 – Atribuir ISBN e ISSN e fi cha catalográfi ca a 100% dos 

títulos editados ou produzidos em observância das normas.

Com relação à normalização, registra-se a difi culdade de se 
cumprir a meta, estipulada para 2005, de atribuir ISBN, ISSN e 
fi cha catalográfi ca a 100% dos títulos editados pelo Ministério 
da Saúde. A Editora MS atribuiu 115 registros de ISBN e um de 
ISSN, o que corresponde a 34,2% do total de 339 títulos publi-
cados. O levantamento das publicações terceirizadas identifi cou 
130 títulos avulsos que não passaram pelo processo de normali-
zação, ou seja, pelo fl uxo correto.

1.7 Controle do Estoque de Publicações
Meta PEI 2005 
N.º 7 – Expedir as publicações imediatamente após sua produ-

ção, sem estoques geradores de desperdício.

Em junho de 2004, por ocasião da realização da 5.ª Reunião 
Ordinária do Coned, a Editora MS trouxe ao colegiado a preo-
cupação com o volume de publicações estocadas em um galpão, 
localizado no SIA, gerenciado pela Coordenação-Geral de Re-
cursos Logísticos (CGRL/SAA/MS).

Nessa oportunidade, discutiu-se a situação, destacando-se 
suas implicações e a necessidade de se defi nir medidas para a 
solução do problema. As ações foram desencadeadas junto aos 
representantes do Coned e resultaram em um movimento signi-
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fi cativo das áreas no sentido de distribuir as publicações estoca-
das, bem como de evitar novos estoques.

Com as ações de registro de endereços e controle de distribui-
ção e de estoque de publicações, o Coned desencadeou um im-
portante processo de conscientização quanto à necessidade de:

1) aperfeiçoamento da capacidade de planejamento e 
produção por demanda dos produtos editoriais do Mi-
nistério da Saúde; 

2) melhor defi nição das tiragens de acordo com o públi-
co-alvo adequado; 

3) otimização dos recursos destinados à produção edito-
rial, evitando-se que as publicações percam sua valida-
de e atualidade, quando estocadas por períodos pro-
longados; e

4) maior controle da expedição e da devolução dos pro-
dutos com suspensão de endereços desatualizados até 
sua correção. 

O quadro a seguir demonstra o movimento de saída de publica-
ções estocadas no período de março a dezembro de 2005, a partir 
do qual registra-se uma diminuição do estoque em cerca de 30%.

 
Quadro 1. Demonstrativo de Estoque de Publicações do MS e 

Entidades Vinculadas. Galpão CGRL/SAA/SE/MS 
Período Março a Dezembro/2005

Área
N.º de Títulos N.º de Exemplares N.º de Exemplares

Inicial Final
Estoque – 2005

Expedidos
Março Dezembro

SE 11 8 3.452.840 1.548.509 1.904.331
GM 18 16 1.964.190 520.086 1.444.104
SCTIE 3 5 4.733 24.572 -
SAS 53 38 4.782.376 988.305 3.794.071

continua
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continuação

SVS 14 6 1.917.694 63.373 1.854.321
CNS - 1 - 6.000 -
Anvisa 10 10 624.036 549.224 74.812
Funasa 1 1 800 26 774
Conass 3 1 3.959 680 3.279
TOTAL 113 96 12.750.628 3.700.775 9.075.692

Fonte: Levantamento realizado pela Editora MS, com apoio da CGRL/SAA/SE/MS.

Nesse processo, importante papel foi desempenhado pelo se-
tor de expedição da Editora MS/CGDI/SAA/SE, que atua para o 
aperfeiçoamento da distribuição de produtos editoriais mediante 
planilhas pré-defi nidas de públicos-alvo e gestão da expedição.

1.8 Depósito Legal
Meta PEI 2005 
N.º 8 – Efetivar os depósitos legais nas Bibliotecas Nacional, 

Central e institucionais. 

Em 2005, a ação do Coned de manter permanente atenção so-
bre a situação da coleção institucional, com a emissão de relató-
rios periódicos por unidade, conseguiu diminuir a defasagem da 
coleção e impulsionar o aumento do depósito legal – a Coleção 
de Memória Técnica da Biblioteca Central do Ministério da Saú-
de registrou 50% da produção de 2003, 64,5% da produção de 
2004 e 74,14% da produção de 2005.

O controle bibliográfi co foi implantado com o objetivo de se 
monitorar o registro e o depósito legal dos produtos informacio-
nais1, publicados pelo Ministério da Saúde e entidades vincula-
das, na Biblioteca Nacional, na Biblioteca Central do MS e nas 
bibliotecas das entidades vinculadas. Trata-se, portanto, de um 
indicador da implementação da Política Editorial que permite 
1 Tal ação inclui o depósito de exemplares impressos nos acervos da Memória Técnica e Geral; de arquivo digital em 
PDF, para a base de textos completos da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS MS); e de arquivos digitais editáveis – e, se 
for o caso, os correspondentes fotolitos – na Editora MS ou unidades editoriais das entidades vinculadas. 
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identifi car o nível de registro e de perda de ativos informacio-
nais, e as unidades inadimplentes. 

O esforço continuado para que as áreas enviem, de forma sis-
temática, as informações necessárias e realizem os depósitos das 
publicações produzidas é fundamental para se garantir uma ges-
tão efi ciente da produção institucional. As unidades devem ado-
tar o fl uxo editorial estabelecido, uma vez que, ao darem entrada 
de seus produtos na Editora MS ou unidades editoriais correlatas 
das entidades vinculadas, mesmo que eles não sejam impressos 
no parque gráfi co institucional, os projetos editoriais devem ser 
acompanhados desde a normalização até o depósito legal. Desta-
que-se que um fl uxo similar deve ser estabelecido pelas entida-
des vinculadas, defi nindo as unidades responsáveis pelo Planeja-
mento e Gestão Editorial Integrada no âmbito de cada órgão.

1.9 Acervo Digital de Publicações
Meta PEI 2005 
N.º 9 – Formar acervo de arquivos digitais dos originais e dos 

produtos editoriais, para preservação da memória institucional.

Meta cumprida para 100% da produção editorial realizada 
pela Editora MS, que detém guarda de arquivos digitais de todas 
as publicações editadas. Ficam fora deste índice as publicações 
que foram produzidas externamente.

1.10 Biblioteca Virtual em Saúde (BVS MS)
Meta PEI 2005 
N.º 10 – Alimentar regularmente a Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS MS), para veiculação das publicações impressas, em arquivos 
devidamente adequados ao formato web. 

A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS MS) registrou um au-
mento de 13,2% no número de publicações disponíveis em tex-
to completo, em relação a 2004, que apresentou 184 títulos. Em 
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2005, foram disponibilizados 212 títulos de publicações produ-
zidas pela Administração Direta e pelas Entidades Vinculadas ao 
Ministério da Saúde, o que corresponde à 13% do total de títulos 
em texto completo – 1584 da coleção de publicações da esfera 
federal do SUS.

Coned – Comitê Consultivo da BVS MS

Em face da natureza e missão do Conselho Editorial, das re-
comendações da XII Conferência Nacional de Saúde, mais es-
pecifi camente no eixo Comunicação e Informação, foi proposto 
pelo Representante Ofi cial do MS no Comitê Consultivo da BVS 
Saúde Pública2, e aprovado pelo Coned, que este conselho assu-
misse as atribuições de Comitê Consultivo da Biblioteca Virtual 
em Saúde do Ministério da Saúde/BVS MS (Portaria SE n.º 289, 
de 7 de julho de 2005) (Anexo B).

Com esta ação, o Coned se torna responsável por contribuir, 
entre outras atividades:

• na orientação quanto aos procedimentos de implemen-
tação do Modelo Biblioteca Virtual em Saúde, defi nin-
do prioridades, estratégias e mecanismos de atuação;

• no estabelecimento e aperfeiçoamento de instrumen-
tos de controle de qualidade e validação de critérios de 
seleção para as fontes de informação;

• e na avaliação de conteúdos a serem integrados ou re-
ferenciados na BVS MS, contribuindo para a constru-
ção deste importante instrumento de gestão da infor-
mação no Ministério da Saúde. 

Tais responsabilidades constituem importante conquista no 
sentido de reafi rmar formalmente as tecnologias e metodologias 
do modelo BVS MS, desenvolvido em parceria com a Opas/Bire-

2 Função exercida pela titular da Coordenação-Geral de Documentação e Informação/CGDI/SAA/
SE/MS.
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me, como o espaço ofi cial para veiculação da produção institu-
cional via web, que visa convergir gradativamente em uma única 
coleção – registrada em bases próprias e especializadas – os títu-
los pulverizados nos diversos sítios institucionais e com duplici-
dade de arquivos no Portal do MS.

1.11 Divulgação do Catálogo Editora MS
Meta PEI 2005 
N.º 11 – Manter a regularidade na edição do catálogo anual de 

publicações.

O Catálogo da Editora MS é um periódico que foi criado, em 
1999, com o objetivo de divulgar a produção editorial anual do 
Ministério da Saúde executada pela Editora MS. Esse registro 
tem como fonte o Cadastro de Produtos Editoriais e o controle 
bibliográfi co, e se apresenta como um indicador da capacidade 
institucional de gerar informações, tornando-se instrumento de 
avaliação da política editorial da instituição.

Na tentativa de incluir a produção impressa por terceiros e pe-
las entidades vinculadas, a produção do catálogo sofreu descon-
tinuidade em 2005, tendo sido editada uma versão preliminar 
com muitas informações incompletas. Contudo, novos esforços 
devem ser empreendidos no sentido da retomada da publicação, 
observando-se sua periodicidade regular e seu objetivo de regis-
trar 100% da produção editorial de circulação pública. 

1.12 Avaliação da Política, Produtos 
e Serviços Editoriais

Meta PEI 2005 
N.º 12 – Avaliar a implantação da política editorial e os produ-

tos, serviços e programa da Editora.

Meta não atingida.
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1.13 Gestão Editorial 
Meta PEI 2005 
N.º 13 – Empreender ações para a qualidade da informação e 

comunicação em saúde. 

Núcleos editoriais

Pautada pela Política Editorial e respaldada pelas deliberações 
e resoluções do Coned, a Secretaria-Executiva, por meio da Co-
ordenação-Geral de Documentação e Informação/SAA buscou 
maior estruturação da capacidade interna de gestão editorial e 
a integração da Editora MS com as outras unidades editoriais, 
principalmente Fiocruz e Anvisa. A integração dos núcleos edi-
toriais é fundamental para a gestão integrada da informação e do 
conhecimento institucional, e se apresenta como um importante 
desafi o.

Também nesta linha, importantes ações foram a renovação do 
Convênio UnB, que inclui a possibilidade de realização de ser-
viços de pré-impressão, consultorias especializadas, cursos de 
capacitação, palestras e pareceres técnicos; e a implementação 
de um contrato “guarda-chuva” para impressão. Este contrato 
reúne em uma única licitação uma grande variedade de tipos de 
produtos e pode ser utilizado a qualquer momento, agilizando o 
atendimento às áreas. Tais mecanismos favorecem a confl uência 
das demandas para a Editora MS, que por vezes atende deman-
das das entidades vinculadas.

Levantamento e Avaliação de Periódicos

Tendo em vista o grande número de publicações periódicas e 
a falta de critérios que orientem a sua produção no Ministério da 
Saúde e nas entidades vinculadas, o levantamento e a avaliação 
dos periódicos da instituição tornaram-se umas das principais 
frentes de trabalho do Coned. 
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Nesse sentido, foram desencadeadas diferentes ações que pos-
sibilitaram um melhor conhecimento desta produção e a defi ni-
ção de orientações para o controle e a gestão da criação e manu-
tenção de periódicos na instituição e suas entidades vinculadas.

A primeira dessas ações foi desencadeada ainda em 2004, 
quando foi realizado um mapeamento dos títulos e levantamen-
to de informações básicas sobre os periódicos correntes, material 
que foi consolidado na publicação Periódicos 2003/2004 – Mi-
nistério da Saúde, organizada pela Editora MS/CGDI/SAA/SE.

Na seqüência, foi solicitado aos comitês editoriais setoriais 
um estudo dos periódicos de suas respectivas áreas, cujos resul-
tados foram apresentados na 10.ª Reunião Ordinária do Coned, 
realizada em 1/3/05. 

Uma consultoria externa também foi contratada com o obje-
tivo de se realizar uma análise crítica dos periódicos mapeados 
– 85 títulos de 2003 e 2004, que perfazem um total de 995.280 
exemplares em circulação –  e do Cadastro de Produtos Edito-
riais do Ministério da Saúde. O relatório Análise de Periódicos, de 
fevereiro de 2005, foi apresentado ao Coned pelo consultor Air-
ton Lugarinho, também na 10.ª Reunião Ordinária do colegiado.

Tabela 1. Tabela de Tipifi cação de Publicações

Fonte: Relatório de Consultoria “Análise de Periódicos”, Airton Lugarinho de Lima Câmara, Fevereiro 
de 2003. 

O resultado das ações anteriormente descritas foi apresentado 
e debatido na 1.ª Ofi cina de Avaliação de Periódicos do Ministério 
da Saúde, realizada em 31/5/05, com a participação de 55 pessoas, 
entre conselheiros do Coned e dos comitês setoriais, profi ssionais 

Publicação
Boletins 

informativos e 
jornais

Boletins 
eletrônicos Revistas Catálogos e 

anuários
Publicações 

extintas

Itens 
sem 

tiragem
Totais

Quantidade 42 9 14 4 5 11 85
Tiragens 457.468 - 146.500 3215.312 66.000 - 995.280
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de informação, como bibliotecários, tecnólogos, jornalistas e edi-
tores de revistas técnico-científi cas e de outras publicações infor-
mativas do Ministério da Saúde e das entidades vinculadas.

No Relatório Final da Ofi cina (Anexo A) constam orientações 
gerais e diretrizes para a criação e manutenção de periódicos que 
devem subsidiar a formulação de uma Resolução do Coned es-
pecífi ca sobre o tema.

Direito Autoral

Com o objetivo de atender à demanda do Coned, a Coordena-
ção-Geral de Documentação e Informação/CGDI/SAA/SE con-
tratou consultoria para realização de um Ciclo de Palestras sobre 
Direitos Autorais. Os debates explicitaram a necessidade de se 
regular sobre os mecanismos legais que garantem à instituição as 
condições para o pleno exercício do direito patrimonial, em con-
formidade com os contratos a serem fi rmados junto aos autores, 
ilustradores, fotógrafos, designers gráfi cos, etc.  
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2 ATOS NORMATIVOS

• Resolução Coned n.º 4, de 20 de maio de 2005, que 
aprovou o documento básico do Planejamento Edito-
rial Integrado (PEI) de 2005 e estabeleceu fl uxos para a 
execução dos projetos editoriais (Anexo C).

• Portaria SE n.º 289, de 7 de julho de 2005, que delega 
ao Coned as atribuições concernentes ao Comitê Con-
sultivo da Biblioteca Virtual em Saúde – Ministério da 
Saúde (BVS MS) (Anexo B).
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3 PARTICIPAÇÃO 
NAS REUNIÕES

Em 2005, foram realizadas seis reuniões ordinárias e duas reu-
niões extraordinárias, totalizando oito reuniões realizadas com a 
participação das áreas conforme quadro demonstrativo de pre-
senças disposto a seguir:
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Quadro 2. Conselho Editorial do Ministério da Saúde ( Coned) 

Quadro Demonstrativo de Presença – 2005

N.º Área

9.ª 
Reunião 

Ordinária

10.ª 
Reunião 

Ordinária

7.ª Reunião
Extraordinária

11.ª 
Reunião 

Ordinária

12.ª 
Reunião

Ordinária

13.ª 
Reunião

Ordinária

14.ª 
Reunião 

Ordinária

8.ª Reunião 
Extraordinária 

(3)

% de 
Participação

25/1/05 1.º/3/05 18/04/05 3/5/05 5/7/05 13/9/05 8/11/05 29/11/05
1. SE ausente ausente ausente presente presente ausente presente ausente 37,5

2. Ascom ausente presente presente ausente ausente ausente presente ausente 37,5

3. CJ ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente 0

4. Denasus presente presente presente presente presente presente presente presente 100

5. Datasus presente presente presente presente presente* presente presente presente 100

6. CGDI presente presente presente presente presente presente presente presente 100

7. SAS presente presente presente presente presente presente presente ausente (2) 87,5

8. SGTES presente presente ausente presente presente presente presente presente 87,5

9. SCTIE presente presente presente presente presente presente presente ausente 87,5

10. SGP presente presente presente presente presente presente presente ausente 87,5

11. SVS presente presente presente presente presente presente 
(1) presente ausente 87,5

12. Fiocruz  presente ausente presente ausente ausente presente 
(1) presente ausente (2) 50

13. Funasa presente presente presente ausente ausente presente presente ausente 62,5

14. Anvisa presente presente presente presente presente presente presente ausente 87,5

15. ANS presente presente ausente ausente ausente presente ausente ausente 37,5

Quorum total: 15
TOTAL DE 

PRESENÇAS 12 12 11 10 10 12 13 4 -

(1) O representante titular da Fiocruz e o representante suplente da Secretaria de Vigilância em Saúde compareceram à reunião no período da 
tarde, que foi suspensa em função do cumprimento da pauta no período da manhã.

(2) Falta justifi cada.
(3) Esta reunião aconteceu na condição de reunião de trabalho por falta de quorum, tendo sido apresentada a nova proposta para o sistema 

Cadastro de Produtos Editoriais.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No ano de 2005 registram-se avanços no que diz respeito à 
gestão editorial no Ministério da Saúde e à atuação do Conselho 
Editorial (Coned), entre os quais destacam-se:

• o aperfeiçoamento da gestão da informação por meio 
da implantação do controle bibliográfi co, com o cres-
cimento do índice de depósito legal e da conseqüente 
sistematização de dados sobre a situação da coleção 
institucional; 

• a implantação do Planejamento Editorial Integrado, 
que possibilitou um mapeamento das propostas edito-
riais do MS e das entidades vinculadas, e demonstrou 
grande defasagem entre a produção planejada (455 tí-
tulos) e a executada (129 títulos), uma produção de 194 
títulos executada sem planejamento e uma participa-
ção da Editora MS na execução de 71,31% dos projetos 
editoriais planejados e 76,29% dos projetos editoriais 
executados sem planejamento1; 

• o comprometimento da Coordenação-Geral de Do-
cumen  tação e Informação/SAA/SE/MS com a implan-
tação e articulação de iniciativas em relação à gestão 
bibliográfi ca – BVS SP, BVS MS, BiblioSUS, Coleciona 
SUS, Projeto Terminologia em Saúde – e à gestão edi-
torial, por meio dos serviços oferecidos pela Editora 
MS, pelo desenvolvimento e manutenção do Sied (en-
dereçamento e distribuição) e pelo funcionamento da 
Secretaria Técnica do Coned;

1 Os dados referidos neste parágrafo foram retirados do Relatório de Controle Bibliográfi co – Minis-
tério da Saúde e Entidades vinculadas 2005 – versão atualizada em 29/6/2006.
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• a implementação do Cadastro de Produtos  Editoriais 
– principal instrumento para a efetivação do PEI 2005 
– por meio da parceria entre Setec/Coned, Editora 
MS/CGDI/SAA e Coordenação de Desenvolvimento 
de Sistemas do DATASUS. O sistema, mesmo apresen-
tando problemas de desenvolvimento e funcionamen-
to no módulo de alimentação da produção executada, 
possibilitou o entendimento de que este é um investi-
mento viável e necessário e desencadeou um processo 
de revisão e aperfeiçoamento, cujos resultados serão 
apresentados ainda para a elaboração do PEI de 2006. 

O processo de mobilização desencadeado pela implementa-
ção da Política Editorial do MS, no ano de 2005, sinaliza para o 
desenvolvimento de uma nova consciência no âmbito da gestão 
da informação institucional e do registro e intercâmbio da pro-
dução editorial, bem como da preservação da memória institu-
cional do Ministério da Saúde, com maior comprometimento 
das unidades autoras e dos dirigentes do MS com relação à nor-
malização e qualifi cação dos produtos, ao planejamento e aper-
feiçoamento da gestão editorial e à racionalização de gastos com 
a produção e distribuição de publicações. 

Nesse contexto, com o apoio do Coned, destacam-se, ainda, as 
diferentes iniciativas no sentido de comprometer a Assessoria de 
Comunicação do Ministério da Saúde (Ascom/MS) com os pro-
cessos de implantação da Política Editorial do Ministério da Saúde. 
Esse movimento, inclusive, resultou na criação, dentro da estrutu-
ra da Ascom/MS, da Coordenação de Comunicação Institucional, 
medida que vem responder a demandas históricas de ampliação 
de seu foco de atuação e responsabilização pelos processos comu-
nicativos do Ministério da Saúde como um todo, anteriormente 
restritos à Assessoria de Imprensa ao Ministro da Saúde. 
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Por outro lado, cumpre registrar alguns importantes desafi os 
que deverão pautar a ação do colegiado no próximo ano. Entre eles:

• a plena gestão integrada da coleção institucional e do 
processo editorial;

• a elaboração e implantação de normativas referentes à 
criação de periódicos no Ministério da Saúde e entida-
des vinculadas;

• a mobilização e reestruturação dos comitês setoriais vi-
sando constituir grupos técnicos especializados e com 
atividades regulares na gestão das coleções setoriais;

• a sensibilização permanente de gestores, equipes téc-
nicas e autores, e a promoção de visibilidade dos resul-
tados do Coned; 

• o envolvimento permanente da Ascom e dos demais 
núcleos de comunicação e editoriais das entidades vin-
culadas no apoio aos processos de gestão da produção 
editorial, e na preservação da memória institucional 
do Ministério da Saúde;

• a avaliação qualitativa de conteúdos e do impacto, jun-
to aos públicos, das publicações institucionais editadas 
e/ou produzidas em parceria com outras instituições, 
bem como a apropriação dos custos referentes à cria-
ção, produção e distribuição editorial;

•  a implantação de melhorias no Cadastro de Produtos 
Editoriais e a capacitação de seus usuários, visando 
torná-lo efetivo como ferramenta de gestão editorial 
no Ministério da Saúde e nas entidades vinculadas;  e

• a implantação de infra-estrutura organizacional, técni-
co-operacional necessária para a normalização, gestão, 
processamento e distribuição da produção realizada.
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O Conselho Editorial do Ministério da Saúde (Coned), ao re-
gistrar as atividades realizadas no ano de 2005 e os desafi os da 
área editorial, reitera os princípios e as diretrizes contemplados 
na Política Editorial do MS e destaca ser de suma importância o 
desenvolvimento de estratégias que institucionalizem os proces-
sos editoriais e afi ns necessários para garantir a produção e vei-
culação de informação em saúde com qualidade e acessibilidade.
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ANEXOS

Anexo A – Relatório Final – 1.ª Ofi cina de 
Avaliação de Periódicos do Ministério da Saúde

Conselho Editorial do Ministério da Saúde – Coned

Introdução

A 1.ª Ofi cina de Avaliação dos Periódicos do Ministério da 
Saúde (MS), realizada no dia 31 de maio de 2005, no Carlton Ho-
tel, foi aberta pelo presidente do Conselho Editorial (Coned) e 
Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, Dr. Antônio Al-
ves, que falou da importância do evento para a consolidação da 
Política Editorial em todos os seus aspectos.

Em seguida, a conselheira Márcia Rollemberg, Coordenado-
ra-Geral de Documentação e Informação (CGDI/SAA/SE), re-
presentando os conselheiros do Conselho Editorial do Ministé-
rio da Saúde (Coned), apresentou um panorama da situação edi-
torial do MS e sua evolução, passando pela instituição da Política 
Editorial e a criação do Coned.

Convidado para realizar um estudo sobre as publicações pe-
riódicas do MS, o professor Airton Lugarinho apresentou a con-
ceituação de periódico, um histórico dos primeiros exemplares 
produzidos no Brasil e no mundo e, ainda, uma análise crítica 
sobre os boletins, os jornais, os murais, os anuários, os catálogos 
e as revistas científi cas do MS. 

Incompatibilidade entre público-alvo, tiragem e objetivo; pro-
blemas de cadastramento no planejamento de 2005; ausência de 
normatização da redação, das fi chas catalográfi cas e das biblio-
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grafi as;  necessidade de padronização e  profi ssionalização para 
elevação da qualidade da produção, foram alguns pontos obser-
vados pelo consultor. 

A gerente da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS MS), Eliane 
Pereira dos Santos, apresentou, em seguida, as normas para inde-
xação nas bases de dados especializadas e internacionais – como 
os sistemas Lilacs e SciELO – e o Portal de Artigos Eletrônicos do 
Sistema Único de Saúde. A proposta pretende reunir os periódi-
cos institucionais que cumpram minimamente alguns requisitos 
editoriais, o que vai contribuir para dar visibilidade ao conteúdo 
da obra e para a qualifi cação dos produtos do Ministério da Saú-
de e entidades vinculadas.

A análise dos documentos e das discussões que trataram das 
diferentes categorias de periódicos – publicações científi cas, in-
formativos e comunicação interna – apontam para algumas di-
retrizes aqui elencadas.

Publicações Científi cas

Para consolidar as publicações científi cas existentes e propor a 
elaboração de outras, devidamente qualifi cadas para indexação 
pelas bases de dados especializadas, propõe-se ao Conselho Edi-
torial do Ministério da Saúde (Coned) a criação de um Comitê 
Editorial ou Grupo de Trabalho de Editores Científi cos, compos-
to de especialistas, para aperfeiçoamento das publicações.

Além disso, é de suma importância a capacitação desse Comitê 
Editorial ou Grupo de Trabalho, para conhecimento dos critérios 
de indexação de bases de dados e, mais especifi camente, do siste-
ma e bases de dados Lilacs, produzido pela Bireme/Opas/OMS.

Há também a necessidade de estabelecer diretrizes para a pu-
blicação de artigos nos periódicos afi ns existentes. 
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Outra proposta é promover a inibição de publicações temá-
ticas de foco restrito e trabalhar no sentido de uma abertura das 
revistas científi cas para absorção de temas que estejam sendo 
tratados em outras unidades – mantendo o foco de responsabili-
dade no MS.

O estímulo aos profi ssionais para publicação de ensaios e ar-
tigos em periódicos externos é uma sugestão, assim como a cria-
ção de canais de comunicação entre os editores por meio de rede 
e troca de experiências, para o desenvolvimento de um jornalis-
mo científi co em parcerias e o aprimoramento do estudo dos pe-
riódicos científi cos.

Enfatizando que o público é o alvo das publicações, uma ra-
cionalização da política de distribuição e avaliação desta cober-
tura são imprescindíveis.

Informativos

Para que os periódicos sejam veículos de comunicação ade-
quados, devem ter especifi cadas as seguintes características:

- projeto editorial;
- objetivo;
- público-alvo;
- mídia;
- periodicidade.

Um ponto de estrangulamento identifi cado é a estratégia de 
distribuição, que deve ser feita com responsabilidade para evitar 
desperdícios. A orientação é diversifi car as formas de circulação 
dos periódicos e estudar a mais adequada a cada público. A mí-
dia eletrônica também deve ser explorada, uma vez que fornece 
uma resposta mais imediata, com um custo mais baixo.

Outra questão colocada na Ofi cina é a necessidade de se utili-
zar racionalidade e bom senso no uso de produtos já existentes, 
tendo como princípios a credibilidade,  a relevância da informa-
ção e a transparência das ações da área. Deve ser feito um mape-
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amento e um monitoramento das pautas de jornais e revistas da 
área da Saúde, visando à uma maior abrangência de cobertura 
das notícias de interesse e das áreas existentes.

Quanto ao Saúde, Brasil, periódico editado pela Assessoria de 
Comunicação do Ministério da Saúde, algumas recomendações:

- ampliação da pauta para fortalecimento da integração 
das áreas;

- maior participação da Comunicação nos fl uxos inter-
nos de elaboração de informação;

- atualização do mailing-list;
- criação de versão eletrônica;
- realização de uma pesquisa sobre sua aceitação.

A convivência dos periódicos informativos deve estar pautada 
por ações complementares e não justapostas, o que indica o fortaleci-
mento de edições integradas, evitando-se a pulverização de títulos. 

Comunicação Interna

A realização de pesquisas periódicas com os servidores do Mi-
nistério da Saúde é uma ferramenta que pode ajudar a identifi car 
quais os assuntos que são de interesse do público interno.

É preciso também a sensibilização das chefi as para a importân-
cia da comunicação interna, desenvolvendo uma cultura de ati-
tude comunicativa por parte dos dirigentes e seus colaboradores.

O compartilhamento de informação e conhecimento interliga 
as pessoas e cria uma cultura multidirecional do fl uxo de comu-
nicação. É urgente ainda a articulação dos profi ssionais respon-
sáveis pela comunicação, que trabalham com o público interno.

Considera-se necessário, também, a convergência de títulos, 
evitando-se, dessa forma, a pulverização de informações. Para 
que as informações cheguem ao público, a circulação das notí-
cias deve ser bem trabalhada dentro da instituição. 
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Quanto às ações já existentes no MS, foi observado que o bo-
letim Bumerangue é o veículo que mais deve ter convergência de 
interesses das áreas e das redes colaboradoras, e já está trilhando 
esse caminho. 

O jornal Mural RH, entretanto, deve ter sua periodicidade au-
mentada e explorar outros espaços de circulação dos trabalha-
dores. 

Dentro da perspectiva da redução de custos e otimização de 
mídia, foi sinalizada a criação de um encarte direcionado para o 
público interno no Saúde, Brasil.

Para subsidiar a resolução específi ca sobre periódicos, as in-
formações desse relatório devem ser complementadas pelas atas 
do Coned, relatórios de avaliação de periódicos dos comitês se-
toriais, documento fi nal de consultoria contratada e relatório da 
situação da coleção de periódicos.

Brasília, novembro de 2005
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Anexo B – Portaria SE n.º 289, 
de 7 de julho de 20051

O Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 1.º 
da Portaria MS N.º 115, de 14 de janeiro de 2005,  considerando:

O estabelecido nas diretrizes da Política Editorial do Ministé-
rio da Saúde, itens Preservação e acesso público, Otimização da 
capacidade de veiculação e circulação de informação em saúde, 
Qualidade, normalização e intercâmbio técnico-científi co; bem 
como nas responsabilidades, itens Conselho Editorial do Minis-
tério da Saúde (Coned) e Área de Documentação e Informação 
do Ministério da Saúde; 

O estabelecido no artigo 14 do Regimento Interno do Minis-
tério da Saúde, aprovado pela Portaria 196, de 11 de outubro de 
2004, resolve:

Art.1.º Delegar ao Coned as atribuições concernentes ao Co-
mitê Consultivo da Biblioteca Virtual em Saúde – Ministério da 
Saúde (BVS MS), quais sejam:

I – orientar a BVS MS nos procedimentos de implementação 
do Modelo Biblioteca Virtual em Saúde em nível federal, quanto 
à defi nição de prioridades, estratégias e mecanismos de atuação, 
de acordo com as características nacionais e condições locais;

II – estabelecer e aperfeiçoar instrumentos de controle de quali-
dade e validar os critérios de seleção para as fontes de informação;

III – avaliar os conteúdos a serem integrados ou referenciados 
na BVS MS;

IV – apoiar e colaborar na captação de parcerias com institui-
ções governamentais e não-governamentais e recursos fi nancei-
ros para o seu desenvolvimento;

1 Publicada no Boletim de Serviço do Ministério da Saúde, Ano 20, N.º 28, de 11 de julho de 2005.
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V – fomentar o processo de aperfeiçoamento da gestão edito-
rial no Ministério da Saúde, garantindo o depósito legal e a veicu-
lação da produção institucional em formato digital na BVS MS;

VI – colaborar para o aperfeiçoamento dos conteúdos gerados 
e do processo de indexação de fontes informacionais por meio 
da construção do Vocabulário Controlado do Ministério da Saú-
de (VCMS) e atualização da Categoria de Saúde Pública dos Des-
critores de Ciências da Saúde (DeCS);

VII – colaborar para o desenvolvimento e implementação do 
Sistema de Legislação do Ministério da Saúde (Sislegis).

Art. 2.º Atribuir à Coordenação-Geral de Documentação e 
Informação (CGDI), unidade integrante desse Conselho e res-
ponsável pela expansão do Modelo BVS no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, as seguintes competências:

I – representar institucionalmente a BVS MS e responsabili-
zar-se pelas fontes de informação veiculadas em consonância 
com as orientações do Coned;

II – promover a integração entre arquivos, bibliotecas e nú-
cleos editoriais das unidades vinculadas por meio do compar-
tilhamento de procedimentos, metodologias, tecnologias e res-
ponsabilidades, garantindo as ações de intercâmbio, dissemina-
ção e democratização do acesso às informações, assegurando a 
expansão da Memória Técnica institucional, independente do 
suporte e garantindo a visibilidade dessa produção em bases de 
dados científi cas.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO ALVES DE SOUZA
Secretário-Executivo do Ministério da Saúde
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Anexo C – Resolução Coned n.º 4, 
de 20 maio de 20052

O Plenário do Conselho Editorial do Ministério da Saúde, em 
sua Décima Primeira Reunião Ordinária, realizada no dia 3 de 
maio de 2005, no uso de suas competências regimentais e atri-
buições conferidas pela Portaria n.º 1.722/GM, de 2 de setembro 
de 2003, considerando:

o processo de implantação da Política Editorial do Ministério da 
Saúde, no que diz respeito à necessidade de estabelecer mecanismos 
e instrumentos que favoreçam a gestão da produção editorial do MS;

a necessidade de defi nir fl uxos editoriais que possibilitem o 
acompanhamento do Planejamento Editorial Integrado (PEI) 
2005, no que concerne à execução dos produtos editoriais;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o documento básico de Planejamento Editorial 
Integrado (PEI) 2005 que apresenta as propostas editoriais da 
Administração Direta e Entidades Vinculadas ao Ministério da 
Saúde.

Art. 2º Estabelecer os seguintes fl uxos subseqüentes para a 
execução de produtos editoriais:

I- todas as iniciativas editoriais devem ser registradas no Ca-
dastro de Produtos Editoriais do Ministério da Saúde, acessível 
na intranet do MS e vinculadas;

II- as propostas editoriais não previstas e/ou não incluídas no 
Planejamento 2005 deverão ser aprovadas pelo comitê setorial ou 
pelo conselheiro representante da área, ad referendum do Coned;

III- as propostas editoriais não planejadas, mas já executadas 
em 2005 devem ser registradas no Cadastro de Produtos Edito-
riais do Ministério da Saúde;

2 Publicada no Boletim de Serviço do Ministério da Saúde, Ano 20, N.º 28, de 11 de julho de 2005.
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IV- as propostas editoriais validadas no Planejamento Edi-
torial Integrado 2005 devem, de acordo com o cronograma de 
execução, ser acompanhadas pelo respectivo comitê setorial e 
encaminhadas pela área autora, com as devidas autorizações dos 
dirigentes, diretamente às unidades editoriais responsáveis, a fi m 
de se proceder à normalização e orientação sobre o processo de 
registro, produção e distribuição;

V- as unidades editoriais responsáveis, no caso da Adminis-
tração Direta a Editora MS, devem encaminhar, sistematica-
mente, aos respectivos membros do Conselho Editorial (Coned) 
e comitês setoriais, informações sobre as propostas editoriais em 
execução;

VI- as áreas responsáveis pelo cadastramento das propostas e/
ou produtos editoriais devem complementar os dados de produ-
ção de 2003 e 2004 e regularizar a situação de depósito legal jun-
to à Biblioteca Central do Ministério da Saúde e correspondente 
veiculação na BVS/MS;

VII- as publicações produzidas por terceiros devem ser enca-
minhadas, em arquivo editável, para depósito legal nas unidades 
editoriais setoriais da administração direta e das entidades vin-
culadas, de forma a facilitar novas edições ou reimpressões;

VIII- a produção de 2005 deve ser devidamente registrada no 
Cadastro de Produtos Editoriais, contemplando, necessariamen-
te, os custos de produção editorial.

Art. 3º As publicações periódicas do Ministério da Saúde re-
gistradas no Planejamento Editorial Integrado 2005 serão objeto 
de resolução específi ca do Coned.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Antônio Alves de Souza
Presidente do Conselho Editorial do Ministério da Saúde
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