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HORÁRIO DE ATENDIMENTO

SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA

8h30min às 18h.

Endereço: Rua Nelson Duarte Brochado, 9

Partenon - Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3901-1498 ou (51) 3901-1505

E-mail: ceids@saude.rs.gov.br
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NORMAS PARA EMPÉSTIMOS DE CD

1. O empréstimo destina-se ao usuário que estiver vinculado a SES e ao usuário
especial mediante cadastro na Biblioteca com documentos.  O usuário especial
deverá apresentar um Ofício ou Declaração Institucional ao qual esteja ligado e
com carimbo e assinatura da Chefia do Setor.

2. Os usuários poderão retirar até 3 (três) CD por vez. O prazo para devolução
será de 7 dias. O empréstimo poderá ser renovado desde que não haja pedido
de reserva. A renovação deverá ser realizada através do telefone (51) 3901-
1498 ou e-mail: ceids@saude.rs.gov.br

3. Reservas por telefone podem ser feitas com antecedência de 24h da data a
ser retirado o CD. 

4.  Em  caso  de  perda  ou  dano,  será  exigida  a  reposição  de  material
correspondente. 

5. Funcionários da Saúde do Interior do Estado poderão solicitar empréstimos
e devoluções via malote. 

6. O usuário que estiver em débito só poderá retirar outro material depois da
devolução dos devidos à Biblioteca. 

7. Quando o material for entregue fora do prazo estipulado, o usuário ficará sem
poder retirar novo material no mesmo número de dias de atraso.  Se houver
repetição de não entrega no prazo, será suspenso seu cadastro.  Durante o
prazo  estipulado  para  empréstimo,  o  material  permanece  sob  inteira
responsabilidade da pessoa que o retirou.

OBS.:  O  EMPRÉSTIMO  FICARÁ  CONDICIONADO  A  ENTREGA  DE  TODA  A
DOCUMENTAÇÃO CITADA.
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Descritores dos CD

Assuntos Números dos CD

Aborto 29, 166,
Acesso aos Serviços de Saúde 201, 
Acidente Vascular Cerebral 143, 
Acidentes 67, 
Acidentes de Trabalho 130
Administração 73, 
Administração de Serviços de Saúde 51, 
Administração em Saúde 69,
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 94, 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 23, 
Agentes Comunitários de Saúde 28, 
Água 82, 115, 116, 117, 139,
Alcoolismo 77,
Aleitamento Materno 20, 
Alimentos 131, 151,
América do Sul 40, 59, 60, 61, 62,
Américas 93,
Análise de Situação 71, 
Anticoncepção 83,
Aprendizagem 41,
Arquitetura como Assunto 7, 184, 
Asbestose 137,

Assistência à Saúde

25, 167, 173, 199, 206, 
207, 208, 209, 210, 2311,
212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 

Assistência Ambulatorial 37, 
Assistência Farmacêutica 16, 37, 170, 
Assistência Integral à Saúde 19, 

Atenção à Saúde

15, 24, 47, 69, 75, 81, 
120, 148, 150, 159, 170, 
172, 186, 188, 195, 199, 
202, 

Assistência Social 194, 
Atividades Científicas 90, 
Automedicação 31, 
Auxiliares de Saúde Comunitária/educação 81, 92, 
Avaliação de Danos 82, 
Avaliação de Programas e Projetos de Saúde 34, 
Bebidas Alcoólicas 77, 
Bem-Estar da Criança 19, 20, 33, 
Bibliografia como Assunto 98, 
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Bioética 98, 
Biossegurança 184, 
Capacitação 82, 
Capitalismo 68, 
Caramujos 45, 
Caribe 59, 60, 61, 62, 
Causas de Morte 58, 76, 165, 
Ciência, Tecnologia e Sociedade 85, 86, 87, 169, 175,  
Classe Social 68, 
Climatério 3, 
Coleta de Dados 87, 
Compensação e Reparação 99, 
Complicações do Diabetes 27, 
Complicações na Gravidez 27, 
Comportamento 171, 189, 
Comportamento Sexual 66, 
Comunicação 95, 117, 147, 
Comunicação em Saúde 147, 148, 150, 163,   
Condições Sociais 66, 198, 
Conferências de Saúde 11, 12, 128, 171,   

Congressos como Assunto

16, 43, 91, 93, 95, 96, 
127, 136, 137, 138, 139, 
149, 152, 153, 154, 159, 
160, 172, 173,     

Conhecimento 90, 
Conselhos de Saúde 170, 
Consumo de Água (Saúde Ambiental) 21, 
Controle de Vetores 8, 40, 
Cooperação Técnica 117, 118, 119, 193, 
Cuidado da criança 4, 
Cuidados de Saúde 82, 
Currículo 10, 
Cursos 178, 179, 180, 
Custos de Cuidados de Saúde 56, 57, 
Defesa da Criança e do Adolescente 39, 
Defesa das Pessoas com Deficiência 7, 191, 194, 
Deliberações 12,

Democracia 11, 
Dengue 113, 175, 

Dermatologia 149, 

Desastres 92, 

Descentralização 26, 47, 50, 161, 202, 
Desenvolvimento da Comunidade 114, 
Desenvolvimento de Pessoal 136, 190, 193, 194, 195, 
Desenvolvimento Econômico 108, 
Desenvolvimento Infantil 19, 20, 41,
Desenvolvimento Social 59, 60, 61, 62, 108,   
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Desenvolvimento Sustentável 13, 108, 117, 
Desenvolvimento Tecnológico 85, 86, 134, 
Diabetes Mellitus 28, 
Direito à Saúde 11, 31, 32, 44, 151, 152,  
Direitos do Paciente 44, 

Direitos Humanos
9, 13, 44, 108, 121, 174, 
185, 191, 192, 222, 

Disseminação de Informação 50, 105, 106, 
Dissertações Acadêmicas como Assunto 133, 141, 
Doença Crônica 53, 107,
Doença de Chagas/prevenção e controle 40, 
Doenças Cardiovasculares 124, 143, 144, 
Doenças Endêmicas 80, 103, 
Doenças Negligenciadas 80, 
Doenças Ocupacionais 137, 
Doenças Parasitárias 80, 103, 168, 
Doenças Sexualmente Transmissíveis 9, 14, 17, 112, 127, 167, 
Doenças Transmissíveis 75, 117, 146, 
Drogas Ilícitas 171, 
Economia da Saúde 78, 
Educação 59, 68, 
Educação a Distância 178, 179, 180, 195, 
Educação Ambiental 139, 
Educação em Enfermagem 10, 173,    
Educação em Saúde 6, 50, 96, 137, 193, 194,  
Educação Médica 196, 
Educação Superior 6, 104, 178, 179, 180,
Equidade no Acesso 194, 
Emergências em Desastres 82, 
Enfermagem 2, 10, 173, 
Enfermagem Perioperatória 2, 
Engenharia Ambiental 93, 
Engenharia Sanitária 93, 134, 139, 
Ensino Fundamental e Médio 60, 
Epidemiologia 58, 
Equidade em Saúde 151, 152, 154, 187, 
Erradicação de Doenças 18,
Escolas de Enfermagem 10, 125, 
Especialidades Médicas 70, 125, 196, 
Esperança de Vida 79, 114, 
Esquistossomose Mansoni 45, 
Estatísticas de Saúde 56, 107, 162, 164, 187,
Estruturas de Acesso 7, 
Estudo de Intervenção 58, 
Estudos de Casos 1, 
Ética 98, 152, 
Exposição a Agentes Biológicos 159, 
Família 39,
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Farmacopéias 140,  
Fatores de Risco 53, 107,
Febre Amarela/prevenção & controle 8, 
Fenda Labial 70, 
Financiamento em Saúde 47, 56, 57, 72, 
Formação de Recursos Humanos 6,
Formulação de Políticas 114, 
Formulação de Projetos 43, 54, 
Gerência 73, 
Gestão de Recursos 42, 

Gestão em Saúde

42, 51, 52, 64, 65, 71, 
135, 148, 150, 170, 182, 
195, 196, 197, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 
213, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 

Governo Federal/história 191, 
Gravidez 4, 27, 76, 
Hanseníase 18,44, 46, 
Hepatite 46, 112,
História da Medicina 132, 196, 
Hospitais de Ensino 70, 
Hospitais psiquiátricos 1, 196, 
Idoso 198, 
Imunização 110, 111, 
Indicadores de Produção Científica 69, 85, 86, 160, 
Indicadores de Saúde 79, 88, 110, 164, 176, 

177, 
Indicadores Sociais 78, 
Influenza Aviária e Humana 35, 36, 
Informação em Saúde 147, 202, 
Informática Médica 87, 
Iniqüidade Social 61, 62, 63, 139, 174,   
Inspeção Sanitária 23
Internato e Residência 124, 149, 
Investimentos em Saúde 182, 183, 
Justiça Social 121, 153, 
Legislação Sanitária 9, 25, 26, 50, 51, 52, 185,
Leptospirose 46, 
Limitação da Mobilidade 7, 
Mapas 46, 
Materiais de Ensino 81, 
Medicamentos 31, 37, 74, 
Medicamentos Essenciais 37, 140, 
Medicamentos Genéricos 74, 
Medicina 125, 196, 
Medicina Clínica 124,
Medicina de Família e Comunidade 91, 92, 188, 
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Medicina Legal 138, 
Medicina Social 172, 
Medicina Tropical 80, 103, 155, 168, 
Meio Ambiente 21, 90, 93, 96, 117, 
Menopausa 3,   
Menores de Rua 167, 
Mercado de Trabalho 123, 126, 
Morbidade 79, 145, 164, 

Mortalidade
58, 79, 141, 145, 164, 
200, 

Mortalidade Fetal 200, 
Mortalidade Materna 76, 
Mudança Climática 117, 
Mulheres Maltratadas 165, 166, 
Multimídia 38,
Neoplasias 128, 141, 
Normas Básicas de Atenção a Saúde 82, 
Normas Jurídicas 51, 
Nutrição Infantil 4, 
Odontologia 138, 
Organização e Administração 73, 
Organizações 73, 
Ouvidos/fisiologia 81
Participação Comunitária 54, 55, 121, 151, 
Participação Social 11, 152, 153, 174, 
Parto 27, 
Parto Humanizado 4,  
Pediatria 33, 
Pele Artificial 5,    
Período Pós-Parto 4, 27, 70, 
Pesquisa 29, 85, 86, 100, 160, 
Pesquisa Comportamental 66, 
Pesquisa Qualitativa 76, 
Pessoal de Saúde 84, 136, 
Pessoal Técnico de Saúde 136, 193, 194, 
Pessoas com Deficiência 121, 123, 126, 185, 194,
Planejamento de Cidades 7, 48, 
Planejamento em Saúde 16, 197, 
Planejamento Familiar 83, 112, 
Planos de Pré-Pagamento em Saúde 31, 72, 
Planos e Programas de Saúde 176, 177, 182, 183, 
Pneumopatias 137, 

Pobreza
12, 13, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 80, 103, 114, 154,  
168,  

Políticas de Controle Social 194, 

Política de Saúde
12, 13, 25, 30, 31, 50, 57,
71, 75, 121, 135, 181, 
198,       
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Política Nacional de Medicamentos 16,
Política Nacional de Vigilância Sanitária 94, 
Política Social 13, 154, 

Políticas de Saúde
49, 54, 56, 64, 65, 84, 
120, 196, 

Políticas Públicas
61, 62, 95, 119, 154, 167,
174, 192, 202, 194,   

Políticas Públicas de Saúde 34, 59, 60, 159, 
Políticas, Planejamento e Administração em Saúde 201, 
Portarias 26, 
Praguicidas 101, 

Preconceito
123, 126, 174, 
6, 

Preparações Farmacêuticas 74, 122, 
Prestação de Cuidados de Saúde 55, 
Prevenção de Doenças 21, 33, 187, 
Previdência Social 32, 
Profissionais da Saúde 6, 140, 
Programas de Graduação em Enfermagem 10, 
Projetos 43, 97, 190, 
Projetos de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 43, 97, 176, 
Projetos de Infra-estrutura 182, 183, 
Projetos de Pesquisa 97, 

Promoção da Saúde
21, 22, 24, 33, 42, 52, 64,
150, 167, 187, 195, 

Prostituição 14, 
Psicologia 191, 192, 
Psicologia da Criança 41
Psicologia Social 95, 
Psicólogos 191, 192, 
Psiquiatria 1, 132, 

Publicações Científicas e Técnicas
104, 117, 118, 119, 120, 
133, 147, 148, 149, 150, 
159, 160, 177, 192, 

Qualidade da Assistência à Saúde 76, 
Qualidade de Vida 41, 114, 190, 
Reabilitação 70, 121, 
Reciclagem de Lixo 21,
Recursos Audiovisuais 38, 

Recursos Humanos em Saúde
6, 58, 84, 89, 102, 108, 
170, 173, 186, 193, 194, 

Reforma dos Serviços de Saúde 54, 
Regionalização 25, 26, 48, 64, 65, 161,    
Regulação e Fiscalização em Saúde 94, 
Relatório de Pesquisa 100, 198, 
Relatórios Anuais 77, 80, 103, 168, 
Relatos de Casos 149, 
Responsabilidade Social 96, 
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Saneamento Básico
8, 93, 115, 117, 134, 139,

Saúde da Criança 19, 20, 22, 34, 200, 
Saúde da Família 30, 31, 39, 129, 
Saúde da Mulher 3, 5, 27, 29, 200, 
Saúde do Adolescente 66, 171, 
Saúde do Idoso 198, 
Saúde do Trabalhador 137, 
Saúde Escolar 171, 
Saúde Mental 1, 89, 132, 
Saúde Mundial 112, 114, 149, 152, 154, 

Saúde Pública

8, 11, 15, 29, 32, 35, 36, 
40, 42, 54, 71, 78, 84, 
117, 118, 119, 120, 132, 
137, 150, 151, 152, 153, 
154, 164, 170, 172, 
192, 

Saúde Sexual e Reprodutiva 83, 88, 112, 
Saúde Suplementar 109, 
Saúde Suplementar 99, 
Segurança 174, 190, 
Segurança Alimentar e Nutricional 101, 
Seguridade Social 63, 
Serviço Social 39, 
Serviços de Atenção Básica 50, 57, 
Serviços de Informação 87, 197, 

Serviços de Saúde
47, 48, 57, 7, 79, 105, 
106, 111, 161, 163, 164, 
185, 188, 

Serviços de Saúde Comunitária 92, 121, 
Serviços de Saúde da Mulher 88, 
Serviços de Saúde Mental 17, 89, 
Sexualidade 14,
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 9, 14, 111, 127, 167, 

Sistema Único de Saúde

12, 24, 25, 26, 30, 31, 32,
47, 50, 51, 54, 56, 57, 64,
65, 69, 85, 89, 99, 100, 
129, 135, 161, 169, 181, 
195, 196, 199, 202, 206, 
207, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 

Sistemas de Informação 67, 146, 161, 
Sistemas de Informação Geográfica 46, 

Sistemas de Saúde
47, 58, 78, 106, 117, 135,
148, 

Software 31, 
Técnicas de Relaxamento 3,  
Tecnologia da Informação 87, 95, 
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Terapia Intensiva Neonatal 27, 
Terminologia 50, 
Toxicologia 131, 
Trabalho 130, 
Transplante de Pele 5, 
Transportes 7,
Transtorno Autístico 189, 
Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias 17,
Triagem Neonatal (Teste do Pezinho) 22, 
Trypanosoma Cruzi 40, 
Tuberculose 46, 184, 
Urbanização 48, 
Uso de Medicamentos 37, 
Vacinação 8, 110, 
Varíola 8, 
Vigilância Epidemiológica 40, 113, 146, 175, 

Vigilância Sanitária
23, 32, 42, 52, 53, 67, 
105,    

Violência 60, 67, 
Violência contra a Mulher 88, 165, 166, 
Vírus da Imunodeficiência Humana 111, 112, 
Visitadores Domiciliares 34, 
Vulnerabilidade Social 63, 
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RELAÇÃO DE CD EM ORDEM  NUMÉRICA DE LOCALIZAÇÃO

Localização: CD 1
Título:  A tênue fronteira entre a saúde e a doença mental: um estudo de casos
psiquiátricos à luz da nova história cultural (1937-1950)
Resumo:  Esta  dissertação  visa  analisar,  através  de  um  exercício  de
interdisciplinaridade  e  de  estudo  de  casos  psiquiátricos,  as  representações
simbólicas relativas à doença mental, pertinentes ao imaginário de um segmento
da sociedade gaúcha, no período histórico que compreende os anos de 1937 a
1950. Através da relação de conceitos da Nova História Cultural e da Psicologia
Analítica de C.G. Jung, lançam-se luzes sobre os dados encontrados nas fontes,
quais sejam as representações encontradas no imaginário dos doentes, cotejando-
as sempre com aquelas que determinam a terapêutica dentro de uma instituição
psiquiátrica,  mais especificamente  no Hospital  Psiquiátrico São Pedro  de Porto
Alegre. (AU) 
Data: 2000

Localização: CD 2
Título: Brunner e Suddarth: tratado de enfermagem médico-cirúrgica
Resumo:  Este  CD  contém  figuras,  quadros,  tabelas  coloridas,  referências  e
leituras selecionadas. (AU)
Data: 2009

Localização: CD 3, 2 ex. 
Título: Mulher
Resumo: Este CD contém trilhas de musicas com assuntos sobre a saúde da
mulher, como climatério e menopausa, mitos e realidade, plano de caminhadas
(alongamento), planos de exercícios para cinco dias seguidos e duas técnicas de
relaxamento.
Data: s.d.

Localização: CD 4
Título: Curso de Humanização do Parto
Resumo: Este CD contém cinco apresentações em PowerPoint, que são: gravidez,
pré-natal,  parto,  puerpério,  puericultura  e  aleitamento  materno  e  um videoclipe
sobre o acolhimento de parturientes em um hospital com parto normal e cesárea.
Data: 2005

Localização: CD 5
Título: Trabalhos e pesquisas
Resumo: Este  CD  tem  os  seguintes  conteúdos:  1.  Monografias,  2.  Estudos
clínicos: 3. Casos documentados, 4. Laudos e relatórios, e também, informações
sobre os produtos que são inovadores na área de regeneração tecidual.(AU)
Data: s.d.
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Localização: CD 6, 2 ex.
Título: A trajetória dos cursos de graduação na saúde: 1991-2004
Resumo:  Em  consonância  com  os  preceitos  legais,  compete  ao  Ministério  da
Educação, dentre outras ações, definir as políticas de formação da educação superior,
regular  as  condições  de  sua  oferta  e  avaliar  a  qualidade  dessa  formação;  e,  ao
Ministério da Saúde, dentre outras ações ordenar a formação de recursos humanos
na área da saúde. Entretanto, por muito tempo, houve dissociação entre formação de
profissionais de saúde de nível superior e necessidades de recursos humanos para o
Sistema Único de Saúde – SUS. Em alguma medida, esse fenômeno vinha ocorrendo
devido a uma tímida articulação entre os dois ministérios. Essa situação está sendo
substancialmente  alterada no atual  governo,  que vem estabelecendo uma política
articulada de educação na saúde, desde a educação básica, passando pelo ensino
técnico profissional, graduação e pós-graduação lato e stricto sensu, institucionalizada
pela Portaria Interministerial nº 2.118, de 3 de novembro de 2005.[...] (AU).
Data: 2006

Localização: CD 7
Título: Brasil acessível: Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana
Resumo: Dentre os instrumentos previstos no desenvolvimento do Programa Brasil
Acessível destacamos as publicações temáticas específicas do Programa, da qual
faz  parte  esse  caderno.  Caderno  1:  atendimento  adequado  às  pessoas  com
deficiência  e  restrição  de  mobilidade  -  Destinado  aos  gestores  e  operadores
públicos ou privados dos sistemas de transporte coletivo. Conceitua as deficiências
e traz orientações sobre o atendimento adequado. É instrumento de capacitação
de condutores do transporte coletivo e escolar, cobradores, taxistas e todas as
pessoas  envolvidas  no  atendimento  ao  público.  Caderno  2:  construindo  uma
cidade acessível - Destinado aos profissionais da área de elaboração de projetos
urbanísticos, mobiliário urbano e implementação de projetos e obras nos espaços
públicos, bem como nos edifícios de uso coletivos, públicos ou privados. Enfoque
nas áreas públicas de circulação e às necessidades dos pedestres com ênfase nas
pessoas com deficiência  e idosos.  Apresenta,  através de exemplos,  como não
construir  novas  barreiras  nos  espaços  urbanos  e  sugestões  de  projetos  e
intervenções  corretas,  em conformidade  ao  Decreto  5.296/04  e  à  Norma NBR
9050:2004. (AU)
Data: 2005

Localização: CD 8
Título: Revolta da vacina: histórias do Brasil
Resumo: Duas ações polêmicas marcam o Governo de Rodrigues Alves, eleito
Presidente do Brasil em 1902: o saneamento e a modernização da cidade do Rio
de Janeiro. Peste bubônica, febre amarela e a varíola fazem parte do cotidiano
carioca,  matando  milhares  de  pessoas  anualmente  e  assustando  navios
estrangeiros que se recusam a parar no porto do Rio. Oswaldo Cruz, Diretor Geral
da Saúde Pública do Rio dá início uma campanha de combate a essas pragas. A
Revolta Geral. O povo entra em conflito com as brigadas sanitárias provocando
verdadeiras batalhas nos locais mais insalubres da cidade. [...] (AU)
Data: s.d.
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Localização: CD 9
Título: Legislação sobre DST e Aids no Brasil
Resumo:  Esta publicação reúne a legislação brasileira em saúde relacionada às
DSTs, ao HIV e à Aids e incorpora as principais normas internacionais de direitos
humanos aplicáveis a essas questões, entre outros tópicos.(AU)
Data: s.d.

Localização: CD 10, 3 ex.
Título: Currículo Integrado do Curso de Enfermagem da UEL
Resumo:  Disponibilizamos  neste  CD-ROM  os  módulos  do  currículo  integrado
utilizados no Curso de Enfermagem da UEL no ano de 2004.  Você percorrerá
todas as séries, da primeira ao internato, e terá a oportunidade de conhecer um
pouco da prática dos módulos que compõe o currículo. (AU)
Data: 2004

Localização: CD 11
Título: Participação social: consolidando a reforma sanitária
Resumo: O CD contém dois vídeos: vídeo 1, com 07min13s, Ana Maria Costa,
Diretora  do  Departamento  de  Apoio  à  Gestão  Estratégica  e  Participativa  do
Ministério da Saúde, falou sobre a consolidação da participação social como um
princípio  de  garantia  e  de  produção  de  saúde:  vídeo  2,  com  42m45s,
pronunciamento do sanitarista Sergio Arouca durante a 8ª Conferência Nacional
em Saúde,  realizada em março de 1986, em Brasília (DF),  que representa um
marco na história  do  SUS.  Arouca,  em seu célebre  discurso,  discorre  sobre  o
conceito ampliado de saúde - formulado no evento - definido como completo bem-
estar físico, mental e social e não a simples ausência de doença. (AU).
Data: s.d.

Localização: CD 12 
Título: Das deliberações participativas à política de saúde concreta: análise da 12ª
Conferência Nacional de Saúde e da 13ª Conferência Nacional de Saúde
Resumo: A conferência contou com o tema central “Saúde e qualidade de vida:
políticas de estado e desenvolvimento”  – e três eixos temáticos delimitaram os
debates: (a) os desafios para a efetivação do direito humano à saúde no Século
21; (b) políticas públicas para a saúde e qualidade de vida e (c) a participação da
sociedade na efetivação do direito humano à saúde. [...] (AU)
Data: 2011

Localização: CD 13
Título: Millennium Development  Goals:  national  monitoring  report:  main  federal
government initiatives
Resumo: This  part  of  the  National  Monitoring  Report  of  the  Millennium
Development  Goals  –  2007  presents  the  main  initiatives  implemented  by  the
Federal Government, in the way of policies, programs and actions that contribute to
the achievement of the goals established by the United Nations Organization – UN,
and  those  specific  to  the  national  reality,  all  of  which  Brazil  is  committed  to
achieving.  The  main  governmental  initiatives  to  achieve  each  goal  and  it’s
respective target  are described. They are not set out  in order of  importance or
hierarchy. The initiatives are concisely presented with a focus on physical results
achieved in 2006. When relevant, and as part of results achieved, financial values
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for  the  accomplishment  of  initiatives  are  mentioned.  In  general,  the  policies,
programs and actions listed in this CD contribute to the achievement of more than
one target. For the purposes of the elaboration of the Report, each initiative is only
mentioned once, correlated to the target over which it has greater impact. (AU)
Data: 2007

Localização: CD 14
Título: Sem vergonha, garota: você tem uma profissão.
Resumo: Este CD contém a música Profissional do Amor interpretada pelo cantor
Reginaldo Rossi
Data: s.d.

Localização: CD 15, 3 ex.
Título: O tom da saúde: os maiores sucessos do Projeto Saúde no Ar
Resumo: O Tom da Saúde contêm 12  jingles produzidos especialmente para o
programa radiofônico Saúde no Ar. [...]  O Tom da Saúde apresenta ritmos que
variam do forró ao samba coco, do rap a melô e à moda de viola, como melodias e
letras sobre questões de saúde de forte apelo popular, enriquecidas com palavras
e expressões da cultura nordestina. Este CD vem expressar a alegria em resgatar
as dimensões afetivas e ludica nos processos educativos em saúde e valorizar os
contextos culturais na abordagem da prevenção às doenças. (AU)
Data: s.d.

Localização: CD 16
Título: Planejar é preciso: seminários de apoio ao planejamento da assistência
farmacêutica
Resumo: Tradicionalmente  a  assistência  farmacêutica  tem  sido  reduzida  à
aquisição e distribuição de medicamentos.  Poucas vezes tem sido tratada com
integralidade,  garantindo a sua inserção nos Planos Municipais e Estaduais de
Saúde e o uso racional  de medicamentos efetivamente implantado na linha do
cuidado  das  Unidades  do  SUS.  Esta  assistência  farmacêutica  fragmentada
resultou em: baixa qualidade dos serviços farmacêuticos no SUS; diminuição da
capacidade  de  resolução  dos  problemas  de  saúde  pelos  serviços;  e  alto
investimento,  sem  resultados  significativos.  Elaborar  o  capítulo  Assistência
Farmacêutica  dos  Planos  Municipais  e  Estaduais  de  Saúde  significa  uma
oportunidade para que os gestores transformem sua realidade. (AU)
Data: 2006

Localização: CD 17
Título: Viajar: ida e volta no caminho do inconsciente poético e musical
Resumo: Este trabalho é o resultado de uma somatória de excelentes iniciativas,
desejos  e  práticas  de  transformação.  Desde  seu  início  -  o  vanguardismo  dos
finaciadores, a supervisão e a coordenação local e principalmente, a quantidade de
pessoas que se doaram e participaram para que alcançassemos nossos objetivos -
essa é uma vitória, mas principalmente coletiva. [...] (AU)
Data: s.d.
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Localização: CD 18
Titulo: Franciscanos  pela  eliminação  da  hanseníase:  a  turminha  contra  a
hanseníase
Resumo:  A contribuição dos Franciscanos pela eliminação da hanseníase está
centrada  na  informação  para  o  diagnóstico  precoce  da  doença.  Dessa  forma,
atualizamos o especial carinho que tinha São Francisco pelos "leprosos". (AU)
Data: s.d.

Localização: CD 19, 3 ex. 
Título: Rádio pela infância: desenvolvimento infantil
Resumo: CD com 30 peças publicitárias radiofônicas constituídas de 11 spots que
foram gravados com depoimentos de pessoas do mundo artístico, os chamados
testemunhais, e 19 são dramatizações produzidas a partir de situações vividas no
cotidiano de famílias com crianças de 0 a 6 anos. A Campanha que se destina ao
público em geral e tem como foco o desenvolvimento infantil se realiza a partir de
duas  perspectivas:  o  convencimento  do  radialista  para  dedicar  parte  do  seu
trabalho  cotidiano  ao  projeto  realizado  pelo  Unicef  e  a  busca  de  atingir
efetivamente o público ouvinte de rádio, as famílias, os pais, as mães e os filhos.
(AU)
Data: s.d.

Localização: CD 20, 3 ex.
Título: Planetinha Bebê
Resumo: O CD Planetinha Bebê é um projeto  idealizado pelo  músico  e arte–
educadora  Beto  Herrmann.  Objetiva  oportunizar  aos participantes  do Programa
Primeira Infância Melhor (PIM) mais um recurso de qualidade para a interação de
monitores,  visitadores,  crianças,  familiares  e  comunidade  gaúcha.  [...]  O  disco
apresenta  as  dez  primeiras  canções  em  forma  cronológica.  Cada  composição
aborda  um  período  do  crescimento  infantil.  As  duas  últimas  canções  são
Planetinha Bebê e PIM!,  no estilo pop, com letras e refrões contagiantes para que
todos sintam-se envolvidos e integrados ao programa. (AU)
Data: 1994

Localização: CD 21
Título: Planetinha Saúde: canções de Beto Herrmann
Resumo: O  projeto  “Planetinha  Saúde”,  desenvolvido  pelo  Programa
VIGIAGUA/RS –  CEVES-  Centro  Estadual  de  Vigilância  Sanitária  em Saúde  e
Secretaria de Educação, tem como objetivo conscientizar a práticas de medidas
coletivas de prevenção e monitoramento para assegurar à população a distribuição
de água atendendo aos padrões de potabilidade e fortalecimento da cidadania
ambiental  na  escola  e  comunidade.  (AU)O  projeto  “Planetinha
Saúde”,desenvolvido pelo Programa VIGIAGUA/RS – CEVES- Centro Estadual de
Vigilância  Sanitária  em  Saúde  e  Secretaria  de  Educação,  tem  como  objetivo
conscientizar a práticas de medidas coletivas de prevenção e monitoramento para
assegurar  à  população  a  distribuição  de  água  atendendo  aos  padrões  de
potabilidade  e  fortalecimento  da  cidadania  ambiental  na  escola  e  comunidade.
(AU)
Data: 1994
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Localização: CD 22
Título: Campanha teste do pezinho
Resumo: Este CD contém 16 slides em PowerPoint sobre a Campanha Teste do
Pezinho com os objetivos,  serviços,  órgãos responsáveis,  conceito  e peças da
campanha.
Data: s.d.

Localização: CD 23, 3 ex.
Título: Histórias da visa real
Resumo: Estas são Histórias da VISA Real, vindas de diversas regiões. Histórias
narradas por trabalhadores da Vigilância Sanitária que em seu ofício em defesa da
vida mostram o que são e sonham o que fazem para desfazer  os riscos,  que
crenças e valores trazem na mente, que força de luta sustentam. Para contornar as
réplicas e os particularismos, as diferentes visões de saúde e mundo que suportam
no dia a dia. Difíceis trajetos e projetos. (IAU)
Data: 2010

Localização: CD 24
Título: Curso de negociação do trabalho no SUS
Resumo: Este CD-ROM contém material didático como os livros do curso, todos
na integra, que são: o Caderno do aluno: orientações para o curso; Caderno de
atividades  e  o  Caderno  do  aluno  e  o  de  texto,  do  Curso  de  Negociação  do
Trabalho no SUS, e ainda o Caderno do aluno: orientações para o ambiente virtual
de  aprendizagem.  Apresenta  ainda  leis,  uma  norma,  protocolos,  resoluções  e
textos de apoio.
Data: 2008

Localização: CD 25
Título: O SUS no seu município: garantindo saúde para todos
Resumo: Este CD-ROM apresenta as políticas prioritárias do MS, além do Plano
Nacional de Saúde (PNS), construindo de forma participativa nos últimos meses, e
a legislação  básica do SUS. (AU)
Data: 2004

Localização: CD 26, 2 ex. 
Título: Regionalização da assistência à saúde: portarias e documentos técnicos
Resumo: Reúne vários documentos técnicos e legislativos sobre a regionalização
da assistência em saúde como: Documento técnico sobre controle, regulação e
avaliação; Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - RDC Nº 50;
Manual de Contrato; Manual de Laboratório e as seguintes Portarias: Portaria GM
544/2003, Portaria GM 548/2001, Portaria GM 723/2001, Portaria GM 765/2001,
Portaria GM 814/2001, Portaria GM 975/2001, Portaria GM 1534/2001,  Portaria
GM  1845/2001,  Portaria  GM  2034/2001,  Portaria  GM  251/2002,  Portaria  GM
263/2002, Portaria GM 336/2002, Portaria GM 337/2002, Portaria GM 619/2002,
Portaria GM 640/2002, Portaria SAS 227/2002, Portaria GM 728/2002, Portaria GM
702/2002, Portaria SAS 249/2002, Portaria GM 775/2002, Portaria GM 774/2002,
Portaria GM 776/2002, Portaria GM 863/2002, Portaria GM 1027/2002,  Portaria
GM  1060/2002,  Portaria  GM  1020/2002,  Portaria  GM  101/2002,  Portaria  GM
1112/2002 e a Portaria GM 1121/2002. (AU)
Data: 2002
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Localização: CD 27
Título: Maternity nursing
Resumo: Este CD-ROM contém diferentes exercícios e atividades para ajudá-lo a
aprender  o básico de enfermagem da maternidade.  [...]  As atividades incluídas
são:  estudos  de  caso,  questões  de  revisão,  o  que  você  precisa  saber  e
vocabulário. (AU)
Data: 2002

Localização: CD 28
Título: Diabetes: orientações básicas para os agentes comunitários de saúde
Resumo: Este CD contém a cartilha Diabetes: orientação básica para os agentes
comunitários de saúde, onde há várias perguntas e respostas sobre os diabetes,
como: o que é o diabetes, como surge, sintomas, tipos, fatores de risco, tratamento
e controle. Há também dicas de alimentação, quais os medicamentos disponíveis
para o tratamento e educação em saúde para o diabético.
Data: 2001

Localização: CD 29, 3 ex. 
Título: 20 anos de pesquisas sobre aborto no Brasil
Resumo: O  projeto  que  deu  origem a  este  relatório  sistematizou  20  anos  de
publicações sobre o tema do aborto no Brasil. O objetivo foi, de um lado, fortalecer
a  agenda  nacional  de  pesquisas  sobre  aborto,  organizando  o  conhecimento
disperso,  e,  de  outro,  aproximar  o  debate  político  da  produção  acadêmica
brasileira. (AU).
Data: 2009

Localização: CD 30
Título: ProGRAB: programação de gestão por resultados na atenção básica
Resumo: A  Programação  para  Gestão  por  Resultados  na  Atenção  Básica
(ProGRAB) é um software para a programação das ações das equipes de Atenção
Básica e de Saúde da Família, desenvolvido em software livre pelo Departamento
de Atenção Básica do Ministério da Saúde. É uma ferramenta de programação que
tem como eixo estruturante a integralidade da atenção. (AU)
 Data: 2006

Localização: CD 31
Título: Medicamento: um direito essencial
Resumo: [...]  Aqui,  será  abordado  o  direito  de  acesso  aos  medicamentos
fornecidos pelo SUS, na rede pública de saúde, e também os direitos de quem
compra os medicamentos diretamente nas farmácias e drogarias.  Também são
abordados  os  tipos  de  medicamentos,  a  utilização  correta  e  os  riscos  da
automedicação.  São  dadas  orientações  sobre  como  e  a  quem  recorrer  para
garantir esses direitos, incluindo modelos de cartas para várias situações, assim
como os meios de obter mais informações e ajuda em caso de necessidade. Trata-
se, sem dúvida, de um instrumento útil para o exercício da cidadania e a garantia
do acesso aos medicamentos. [...] (AU).
Data: 2006

18



Localização: CD 32, 3 ex. 
Título: Direito sanitário e saúde pública
Resumo: Este  CD integra  a  publicação  Direito  Sanitária  e  Saúde  Pública,  do
Ministério da Saúde, em meio ao Projeto de Formação de Membros do Ministério
Público e da Magistratura Federal  em Direito  Sanitário.  Nele estão contidos os
seguintes  documentos:  1)VOLUME  1.doc:  consiste  na  versão  eletrônica  do
primeiro  volume da publicação Direito  Sanitário  e  Saúde Pública:  coletânea de
textos;  2)VOLUME 2.doc:  consiste na versão eletrônica do segundo volume da
publicação  Direito  Sanitário  e  Saúde  Pública:  Manual  de  Atuação  Jurídica  em
Saúde Pública e Coletânea de Leis e Julgados em Saúde;  3)COLETÂNEA DE
LEIS E JULGADOS EM SAÚDE.doc: consiste na versão hiperlink da Coletânea de
Leis e Julgados em Saúde, onde é possível acessar diretamente o inteiro teor de
todos  os  instrumentos  normativos  e  julgados  lá  citados  (para  utilizá-la,  vide
instruções  no  final  deste  documento);  4)Pasta  intitulada  Monografias  Finais  de
Curso  de  Especialização  em  Direito  Sanitário  2002-2003:  contém  reunião  das
versões eletrônicas, disponibilizadas ao tempo desta publicação, de monografias
finais  de  Brasília  em  parceria  com  a  Escola  Nacional  de  Saúde  Pública  da
Fundação  Oswaldo  Cruz;  5)Pasta  intitulada  Artigos:  contém reunião  de  versão
eletrônica dos artigos constantes do Volume 1 da publicação Direito Sanitário e
Saúde Pública, bem como outros artigos de interesse disponibilizados no curso
acima descrito; 6)Pasta intitulada ANEXOS: contém o inteiro teor dos instrumentos
normativos  e  julgados  pertinentes  à  saúde  citados  na  Coletânea  de  Leis  e
Julgados em Saúde. (AU)
Data: 2003

Localização: CD 33
Título: Condutas em pediatria - USF
Resumo: Este CD contém apresentações virtuais sobre os seguintes assuntos: 1.
neonatologia,  2.  vacinas,  3.dermatoses,  4.sistema  respiratório,  5.sistema
geniturinário,  6.nutrição,  7.crescimento  e  desenvolvimento,  8.sistema digestório,
9.sistema  cardiovascular,  10.sistema  nervoso  central,  11.sistema  endócrino,
12.doenças infecciosas, 13.oftalmologia, 14.emergência/urgência – UTI, 15.valores
e  tabelas,  16.hematologia,  17.cirurgia  pediátrica,  18.ortopediatria,  19.ortopedia,
20.medicamentos, 21.bibliografia
Data: 1999

Localização: CD 34, 3 ex.
Título: Primeira infância melhor: uma inovação em política pública
Resumo: Neste CD estão contidas as seguintes publicações: Guia da gestante;
Guia da gestante para o visitador; Guia da família; Guia de orientação para GTM,
monitor e visitador. Contém ainda o Decreto 42199; Decreto 422000; Lei do PIM
12544;  o  livro  “Primeira  Infância  melhor:  uma inovação  em políticas  públicas”;
noticiários; e apresentações em vídeo das experiências nos municípios do Estado.
Data: 2007
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Localização: CD 35, 3 ex. 
Título: Influenza humana e influenza aviária
Resumo: Este material contém informações técnicas resumidas sobre a influenza,
doença que acomete distintas espécies animais e que, a intervalos de tempo que
não  podem  ser  previstos  com  exatidão,  pode  se  manifestar  na  forma  de
pandemias. Cada um desses aspectos será abordado com mais detalhes adiante,
[...] (AU).
Data: 2006

Localização: CD 36, 3 ex. 
Título: Influenza humana influenza aviária
Resumo: Este material contém informações técnicas resumidas sobre a influenza,
doença que acomete distintas espécies animais e que, a intervalos de tempo que
não  podem  ser  previstos  com  exatidão,  pode  se  manifestar  na  forma  de
pandemias. Cada um desses aspectos será abordado com mais detalhes adiante,
[...] (AU)
Data: 2006, 2. ed.

Localização: CD 37, 3 ex. 
Título: Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas: medicamentos excepcionais
Resumo: [...]  Estes  protocolos  procuraram,  também,  incorporar  conceitos  e
definições  atuais  de  Atenção  Farmacêutica.  Esta  se  baseia  na  provisão
responsável do tratamento farmacológico com o propósito de alcançar resultados
concretos que melhorem a qualidade de vida do paciente, prática que implica a
cooperação  do  profissional  farmacêutico  com o paciente  e  outros  profissionais
mediante desenho, execução e monitorização de um plano terapêutico. Supõe três
funções  primordiais:  identificação  de  problemas  relacionados  a  medicamentos
(PRM) potenciais e reais; resolver PRM reais; prevenir PRM potenciais. [...] (AU)
Data: 2002

Localização: CD 38
Título: Demonstração de aula em multimídia: apresentação em PowerPoint
Resumo: A finalidade desta apresentação é demonstrar o potencial das aulas em
multimídia. Podem-se dar aulas utilizando o quadro negro, o retro-projetor ou os
dispositivos,  que  podem  ser  desde  os  velhos  Kodalites,  modernas  imagens
coloridas ou texto com figuras incorporadas. As animações dos textos podem ser
feitas de diversas formas: letra por letra, palavra por palavra, linha por linha, bloco
por bloco. Vários movimentos podem ser atribuídos aos elementos do dispositivo.
As figuras podem entrar apenas no momento que interessa, acrescentando a elas.
A mudança de um dispositivo para outro pode ser feito de diversas formas. Como
recurso  adicional  pode-se  acrescentar  animações  gráficas  e  filmes  aos
dispositivos.  E finalmente acrescentar sons. Esses são apenas alguns recursos
audio-visuais aos quais se pode utilizar. (AU)
Data: 2000
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Localização: CD 39, 3 ex. 
Título: Como avaliar as competências familiares na atenção às crianças de até 6
anos Competências familiares na atenção às crianças de até 6 anos: avaliação em
oito comunidades brasileiras
Resumo: Este CD-ROM possui os textos, na íntegra, dos livros: 1. ‘Como avaliar
as  competências  familiares  na  atenção  às  crianças  de  até  6  anos’;  2.
‘Competências familiares na atenção às crianças de até 6 anos: avaliação em oito
comunidades  brasileiras’;  entrada  de  dados  na  pesquisa  em  competências
familiares na atenção às crianças de até 6 anos e análise dos dados da pesquisa
em competências familiares às crianças de até 6 anos
 Data: 2001

Localização: CD 40, 2 ex. 
Título: O controle  de Doença de Chagas nos países do cone sul  da América:
história de uma iniciativa internacional, 1991/2001
Resumo: [...] Os países do Cone Sul foram pioneiros no controle da doença de
Chagas, que começou a ser institucionalmente assumido a partir da década de 60,
na forma de campanhas nacionais, implementadas em alguns dos países da sub-
região  a  partir  dos  anos  70  ou  80.  A  "Iniciativa  dos  países  do  Cone  Sul",
inaugurada em 1991, por decisão dos Ministros da Saúde da Argentina, Brasil,
Chile, Paraguai e Uruguai permitiu fossem as atividades mantidas, ampliadas ou
instituídas em bases regulares, conforme o estágio em que se encontravam os
programas nacionais. Ademais definiu com clareza os objetivos, permitiu o apuro
de qualidade do trabalho e a atividade compartida em áreas da fronteira. Passados
dez anos, o avanço alcançado é inegável. (AU)
Data: 2002

Localização: CD 41
Título: Estudos dos primeiros anos de vida: relatório final
Resumo: [...] Neste relatório, descrevemos as etapas pelas quais alcançaremos o
objetivo  de  aumentar  a  qualidade  de  vida  de  todas  as  crianças  pequenas  de
Ontário e para incentivar o governo de Vossa Excelência a iniciar o processo, de
tal  forma  que,  no  próximo  século,  Ontário  possa  ter  a  população  mais  bem
educada e competente do mundo. [...] (AU).
Data: 1999

Localização: CD 42, 3 ex. 
Título: Saúde e Cidadania: para gestores municipais de serviços de saúde, 1-12. 
Resumo: [...] Os Manuais para Gestores Municipais de Serviço de Saúde foram
elaborados com a finalidade de servir como ferramenta para a modernização das
práticas  administrativas  e  gerenciais  do  SUS,  em  especial  para  municípios.
Redigidos  por  profissionais  experientes,  foram  posteriormente  avaliados  em
programas de treinamento oferecidos pela Faculdade de Saúde Pública da USP
aos participantes das cidades-piloto. Este material é colocado agora à disposição
dos responsáveis pelos serviços de saúde em nível municipal. [...] (AU).
 Data: s.d.
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Localização: CD 43
Título: Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projetos, 2
Resumo: O  PMI® promove  anualmente  o  Annual  Seminars  Symposium  (mais
informações podem ser obtidas no site do PMI® - www.pmi.org), o principal evento
na  área  de  Gerenciamento  de  Projetos  do  mundo.  Nestes  eventos  são  feitas
apresentações de palestrantes consagrados, de casos práticos e de novos estudos
na área do Gerenciamento de Projetos, além de uma feira com expositores de
produtos  e  serviços  associados  ao  tema.  Os  participantes  do  evento  têm
oportunidades para aprimorar seu conhecimento prático e conceitual e ter contato
com as mais modernas técnicas, ferramentas e tecnologias de Gerenciamento de
Projetos, além de poderem trocar experiências com profissionais do mundo todo,
aumentando sua rede de relacionamentos. (AU)
Data: 2007

Localização: CD 44
Título: Hanseníase e direitos humanos: direitos e deveres dos usuários do SUS
Resumo:  Esta  cartilha  foi  elaborada  a  partir  da  preocupação  do  Ministério  da
Saúde com o seu direito de conhecer mais sobre a hanseníase. Os seus direitos
na saúde e os seus deveres com o parceiro da equipe de saúde que o acompanha.
Essa  preocupação  estendeu-se  aos  direitos  humanos  em  geral  e  aos  direitos
específicos  para  as  pessoas  atingidas  pela  hanseníase  que  já  têm  alguma
incapacidade.
Data: 2008

Localização: CD 45, 3 ex. 
Título: Identificação  morfológica  de  Biomphalaria  glabrata,  B.  tenagophila  e  B.
stramínia hospedeiros intermediários do Schistosoma mansoni
Resumo: [...]  Foi oportuna a idéia de colocar estas informações em sistema de
multimídia  com excelentes desdobramentos,  seja  ligando e “linkando”  o  estudo
morfológico do microscópio e técnicas de identificação de DNA, seja, possibilitando
aumentar em muito as informações, facilitando, assim, o diagnóstico das espécies
de caramujo com importância médica. [...] (AU).
Data: 2004

Localização: CD 46, 3 ex.
Título: Saúde em mapas
Resumo: Este CD-ROM é o resultado do Geoprocessamento da Cidade de Olinda,
uma  estratégia  que  visa  melhorar  o  acesso  à  informação  de  saúde  e  o
planejamento da mesma em função dos resultados obtidos. (AU).
Data: 2000

Localização: CD 47
Título: Cooperação técnica em sistemas e serviços de saúde: publicações
Neste  CD-ROM estão  os  conteúdos  dos  12  livros  da  série  técnica  Projeto  de
Desenvolvimento de Sistemas e Serviços de Saúde - OPAS/MS.
Data: 2006
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Localização: CD 48, 2 ex. 
Título: Saúde nos grandes aglomerados urbanos: uma visão integrada
Resumo: Este trabalho aborda o desafio da integralidade da atenção à saúde, com
foco na redução de desigualdades, na perspectiva da gestão do sistema e dos
serviços de saúde, da ação institucional e social. Tem por objetivo propiciar um
espaço que possibilite o desencadeamento de uma discussão organizada e a mais
diversificada possível sobre o assunto e fomentar o debate analítico e propositivo,
a partir da perspectiva dos governos e da sociedade. Trata, também, dos cenários
atuais e, ao mesmo tempo, projeta cenários futuros, buscando o aprofundamento
de discussões dos aspectos históricos e políticos das regiões metropolitanas, com
o apoio do Ministério da Saúde e da OPAS. [...] (AU)
Data: 2006

Localização: CD 49 
Título: Tecnologia para avaliação da atenção básica
Resumo: Neste CD você encontrará uma breve explicação sobre uma metodologia
de avaliação das características organizacionais e de desempenho dos serviços de
atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS) em nível local; as instruções de
como utilizar os instrumentos propostos por essa metodologia; e um programa que
possibilita  a  entrada  dos  dados  coletados  com esses  instrumentos  e  algumas
análises preliminares dessas informações. Este  kit foi  preparado para facilitar  o
desenvolvimento das tarefas de coleta e processamento dos dados trabalhados
pela metodologia. (AU)
Data: 2006

Localização: CD 50, 3 ex. 
Título: O SUS de A a Z: garantindo saúde nos municípios 
Resumo: Este CD-ROM contém todo o conteúdo do livro "O SUS de A a Z" com o
acréscimo dos textos integrais dos seguintes itens: legislações do SUS, políticas
de saúde e instrumentos de gestão e o Plano Nacional de Saúde (PNS) (AU)
Data: 2006

Localização: CD 51, 3 ex. 
Título: Progestores
Resumo: Este CD contém os três livros da Coleção Progestores   publicados pelo
CONASS e o livro comemorativo de seus 20 anos, todos digitalizados em formato
PDF: Para entender a gestão do SUS; Legislação do SUS; A saúde na opinião dos
brasileiros e CONASS 20 anos. (AU).
Data: 2003

Localização: CD 52, 3 ex. 
Título: CONASS Progestores
Resumo: Este CD contém os seguintes livros: SUS: avanços e desafios; CONASS
25 anos;  Coleção  "Para  entender  a  gestão  do  SUS":  A  gestão  da  saúde  nos
estados: avaliação e fortalecimento das funções essenciais; e os livros da Coleção
"Para entender  a gestão do SUS",  que são:  1.  Sistema Único de Saúde;  2.  A
Gestão e o Financiamento do SUS; 3. O Financiamento da Saúde; 4. Ciência e
Tecnologia  em  Saúde;  5.  Gestão  do  Trabalho  e  da  Educação  na  Saúde;  6.
Vigilância em Saúde – Tomo I; 6. Vigilância em Saúde – Tomo II; 7. Assistência
Farmacêutica no SUS; 8. Atenção Primária e Promoção da Saúde; 9. Assistência
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de Média  e Alta  Complexidade no SUS;  10.  Regulação em Saúde;  11.  Saúde
Suplementar; 12. Legislação Estruturante no SUS. (AU)
Data: 2007

Localização: CD 53, 3 ex.
Título:  Vigitel Brasil 2007: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças
crônicas por inquérito telefônico
Resumo: Nesta  publicação  do  sistema  VIGITEL  são  apresentadas  estimativas
para a freqüência (e correspondente intervalo de confiança de 95%) de fatores
selecionados de risco e proteção para doenças crônicas na população adulta de
cada uma das capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal e, também,
para o conjunto da população adulta dessas 27 cidades. A seleção desses fatores
levou em conta sua importância para a determinação da carga total  de doença
estimada pela OMS para a região das Américas onde se encontra o Brasil. [...]
(AU)
Data: 2009

Localização: CD 54
Título: A  construção  do  SUS:  histórias  da  reforma  sanitária  e  do  processo
participativo
Resumo: A publicação e o CD-ROM “A Construção do SUS: Histórias da Reforma
Sanitária e do Processo Participativo” é uma proposta da Secretaria de Gestão
Estratégica e Participativa/MS em parceria com a Abrasco – Associação Brasileira
de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Este CD-ROM contém a íntegra do livro; a
legislação citada;  os artigos e documentos citados e correlatos;  os relatórios e
documentos das conferências nacionais de saúde e das conferências temáticas; e
os documentos da Plenária Nacional de Saúde e Plenária Nacional de Conselhos
de Saúde. (AU) 
Data: 2006

Localização: CD 55, 3 ex.
Título: Procedimentos operacionais da REBLAS: Norma ISO/IEC – 17025
Resumo: Prestar serviços laboratoriais relativos a análises prévias,  de controle
fiscal e de orientação de produtos sujeitos ao regime da Vigilância Sanitária é o
principal  objetivo  da  REBLAS –  Rede  Brasileira  de  Laboratórios  Analíticos  de
Saúde. [...] (AU).
Data: 2001

Localização: CD 56, 3 ex.
Título: Assistência à saúde no SUS: média e alta complexidade: 1995-2000.
Resumo: Gestores,  pesquisadores,  conselheiros  de  saúde,  trabalhadores  de
saúde e demais interessados encontrarão aqui dados de produção e de gastos
públicos de uma série de procedimentos hospitalares numa evolução do período
compreendido entre 1995 e 2000. [...] (AU)
Data: 2000
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Localização: CD 57, 2 ex.
Título: Lista brasileira de causas de mortes evitáveis por intervenções do SUS
Resumo: [...] A divulgação da Lista Brasileira de Causas de Mortes Evitáveis por
intervenções do Sistema Único de Saúde é um mecanismo de retro alimentação
dos  profissionais  de  saúde,  no  nível  local  e  de  valorização  da  informação
epidemiológica  como  fonte  relevante  e  norteadora  do  planejamento  e
monitoramento em saúde. Constitui-se em instrumento importante para garantir o
direito à informação, fundamental para o pleno exercício do controle social no SUS.
(AU)
Data: 2009

Localização: CD 58
Título: Normas legales y administrativas que regulan el trabajo de los profisionales
en salud: documentos referentes
Resumo:  Este CD apresenta as normas legais e administrativas que regulam o
trabalho e a carreira dos profissionais que prestam serviços no setor saúde a fim
de  conseguir  uma  eficiente  prestação  desses  serviços,  bem  como  o
desenvolvimento  e  a  realização  desses  profissionais.  Nesta  multimídia
encontramos estatutos, leis, projetos de leis, regulamentos, normas que cobrem os
dispositivos que regulam os diferentes aspectos administrativos dos trabalhadores
da saúde de diversos paises como: Bolívia, Chile, Cidade Autônoma de Buenos
Aires,  Colômbia,  Equador,  Nicarágua,  Paraguai,  Peru,  República  Dominicana e
Uruguai.
Data: 2006

Localização: CD 59
Título: Panorama social de América Latina 2007
Resumo: [...]  En el  Panorama social  de  América  Latina  2007 se  entregan  las
últimas  estimaciones  disponibles  para  los  países  de  América  Latina,
correspondientes al año 2006, que indican que en ese año un 36,5 de la población
de la  región  se  encontraba en situación  de pobreza.  Por  su  parte,  la  extrema
pobreza o indigencia abarcaba a um 13,4 de la población. Así, el total de pobres
alcanzaba los 194 millones de personas, de las cuales 71 millones eran indigentes.
[...] (AU)
Data: 2007

Localização: CD 60
Título: Panorama Social de América Latina 2008
Resumo: Esta es la decimosexta edición del Panorama social de América Latina,
que  evalúa  las  tendencias  sociales  de  la  región  en  pobreza,  distribución  del
ingreso, empleo, bono demográfico y violencia juvenil. (AU).
Data: 2008

Localização: CD 61
Título: Panorama social de América Latina 2009
Resumo: La edición de 2009 del Panorama social de América Latina vincula las
dinámicas de pobreza y distribución del ingreso con los sistemas de protección
social, poniendo especial atención en cómo estos sistemas responden al impacto
social de la actual crisis y sus proyecciones en el mediano y largo plazo. [...] (AU).
Data: 2009
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Localização: CD 62
Título: Panorama social de América Latina 2010
Resumo: En  2010,  la  Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe
(CEPAL) presentó su propuesta de desarrollo integral bajo el nombre La hora de la
igualdad:  brechas  por  cerrar,  caminos  por  abrir  (CEPAL,  2010).  En  ella,  se
entiende  la  integralidad  del  desarrollo,  con  perspectiva  de  derechos,  en  la
articulación  sinérgica  entre  una  macroeconomía  que  lleve  el  crecimiento  a  su
frontera potencial  y  cuyo  dinamismo tenga efectos virtuosos en el  empleo y la
inclusión social, ...[...] (AU)
Data: 2010

Localização: CD 63
Título: Panorama social de América Latina 2011
Resumo: […]  En  el  Panorama  social  de  América  Latina  2011  que  aquí
presentamos se  profundiza  en la  cadena de producción  y  reproducción  de las
brechas sociales y se abordan otros ámbitos. Se presta especial atención al modo
en  que  se  vinculan  en  esta  cadena  la  heterogeneidad  estructural  (brechas  de
productividad en las economías nacionales), la segmentación laboral y los vacíos
de  la  protección  social.  Se  agregan  también  factores  demográficos,  como  la
fecundidad  diferenciada  por  nivel  educativo  y  de  ingresos,  y  patrones  más
específicos de riesgo o exclusión, como los que afectan a la juventud en el Caribe.
[…] (AU)
Data: 2011

Localização: CD 64, 4 ex.
Título: Série Pactos pela Saúde 2006: coletânea, v.1
Resumo: [...] Uma forma de utilizar o conteúdo da Série Pactos pela Saúde é fazer
a  análise  dos  objetivos  dos  Pactos  e  conhecer  as  responsabilidades  de  cada
esfera de governo. Índice da Coletânea Série Pactos pela Saúde: v. 1 - Diretrizes
operacionais  dos  pactos  pela  vida,  em  defesa  do  SUS  e  de  gestão;  v.  2  -
Regulamento dos pactos pela vida e de gestão; v.3 - Regionalização solidária e
cooperativa: orientações para sua implementação no SUS; v. 4 - Política nacional
de atenção básica; v.5 - Diretrizes para a programação pactuada e integrada da
assistência à saúde; v.6 - Diretrizes para a implantação de complexos reguladores;
v.7 - Política nacional de promoção da saúde; v.8 - Diretrizes e recomendações
para  o  cuidado  integral  de  doenças  crônicas  não-transmissíveis;  v.9  -  Política
nacional e educação permanente em saúde e o Termo de compromisso de gestão
municipal,  o  Termo  de  compromisso  de  gestão  estadual,  e  o  Termo  de
compromisso de gestão federal. (AU)
Data: 2009

Localização: CD 65, 4 ex. 
Título: Série Pactos pela Saúde 2006: coletânea, v.2
Resumo:  O CD-ROM,  volume 2  da  Coletânea  Série  Pactos  pela  Saúde  2006
contém dois  vídeos:  Vídeo 1:  Regionalização solidária  e  cooperativa;  Vídeo  2:
Programação pactuada e integrada: orientações para PPI.
Data: 2006
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Localização: CD 66, 2 ex. 
Título: Pesquisa nacional de saúde escolar 2009
Resumo: A  presente  publicação  apresenta  uma  breve  descrição  da  pesquisa,
notas técnicas metodológicas, análise dos resultados e um conjunto de tabelas,
com informações que traçam um perfil da situação dos escolares no que tange à
prevalência  de  fatores  de  risco  comportamentais  para  doenças  e  agravos  não
transmissíveis.  Com  a  PeNSE,  o  Ministério  da  Saúde  e  o  IBGE  ampliam,  o
conhecimento sobre as características de saúde da população brasileira. De posse
dessa publicação, as instâncias executiva e legislativa, os Conselhos de Saúde e
os demais agentes relacionados ao setor terão informações. (AU)
Data: 2009

Localização: CD 67
Título: Viva: vigilância de violências e acidentes, 2006 e 2007. 
Resumo: Este CD contém todos os anexos citados no texto do livro, permitindo a
consulta às informações referentes à legislação sobre notificação e vigilância de
violências e acidentes,  coleta  de dados e  instruções para  preenchimento;  bem
como analise dos principais resultados dos inquéritos realizados em 2006 e 2007
por município. 
Data: 2009

Localização: CD 68
Título: Viva: vigilância de violências e acidentes, 2008 e 2009.
Resumo: [...] O VIVA possui dois componentes: 1) VIVA Contínuo: formado pela
vigilância  contínua  de  violência  doméstica,  sexual,  e/ou  outras  violências
interpessoais  e  autoprovocadas,  e  2)  VIVA  Inquérito:  sob  a  modalidade  de
inquérito  sobre  violências  e  acidentes  em  serviços  sentinelas  de  urgência  e
emergência.  Esta  publicação  apresenta  os  métodos  e  principais  resultados  do
VIVA contínuo no ano de 2008 e do VIVA Inquérito no ano de 2009 em municípios
selecionados. [...] (AU)
Data: 2009

Localização: CD 69, 3 ex. 
Título: Prêmio de incentivo em ciência e tecnologia para o SUS 2008: edição 20
anos do SUS
Resumo: [...]  O Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS visa
reconhecer e premiar os pesquisadores que desenvolvem projetos voltados para o
Sistema Único de Saúde e para as necessidades de saúde da população, além de
estimular  que  as  inovações  produzidas  pelo  conhecimento  científico  sejam
incorporadas ao sistema e serviços de saúde. [...] (AU).
Data: 2009

Localização: CD 70
Título: Todas as faces do Centrinho
Resumo: [...] O objetivo deste trabalho é reunir em um só veículo diferentes níveis
de informação referentes ao Hospital. Ao acessá-lo você poderá conhecer a sua
história, as especialidades de tratamento oferecidas, a sua equipe multidisciplinar,
as áreas de ensino e pesquisa e o seu futuro quanto às novas metas de trabalho,
entre outras curiosidades. (AU)
Data: 1997
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Localização: CD 71, 3 ex.
Título: Sala de situação de saúde
Resumo: [...] Visando apoiar a coordenação e implementação dos componentes
específicos das Políticas de Saúde nos níveis Municipal e Estadual, permitir  ao
gestor  um  diagnóstico  da  situação  de  saúde,  o  acompanhamento  e  avaliação
através  de  indicadores  selecionados,  e  sua  visualização  por  meio  de  gráficos
demonstrativos, a Sala de Situação vem se tornando um marco na mudança da
qualidade da gestão em saúde no país. (AU).
Data: s.d.

Localização: CD 72, 2 ex.
Título: The financial management assessment tool – FIMAT
Resumo: FIMAT,  the  Financial  Management  Assessment  Tool,  developed  and
published by Management Sciences for Health, helps managers assess the current
capacity of their organization to manage finances, identify needed changes, and
develop a plan for implementing changes to improve the organization’s financial
management capacity. The FIMAT CD-ROM accompanies the printed FIMAT guide
and  provides  users  with  the  necessary  materials  for  conducting  a  FIMAT
assessment. These materials are for noncommercial use only. (AU).
Data: 2004

Localização: CD 73
Título: Management and Organizacional Sustainability Tool – MOST
Resumo: The  Management  and  Organizational  Sustainability  Tool  (MOST),
developed and published by Management Sciences for Health, is a participatory,
rapid assessment process for identifying an organization’s management needs and
making  plans  for  improvement.  The  MOST  CD-ROM  accompanies  the  printed
MOST guide  and  provides  materials  that  may  be  useful  to  the  facilitators  and
participants of a MOST workshop. (AU)
Data: 2004

Localização: CD 74
Título:  Denominations  Communes  Internationales  (DCI)  pour  les  substances
pharmaceutiques
Resumo: Este  CD  contém  as  seguintes  informações:  Checklist  No.  12  DCI;
Checklist  No.  12  do  ICD  em  formato  Portable  Document  Format  (PDF).  A
Denominação Comum Internacional (DCI) identifica as substâncias farmacêuticas
ou ingredientes  farmacêuticos ativos.  Cada DCI é um nome único reconhecido
mundialmente e de domínio público. Também conhecido como genérico. (AU)
Data: 2007

Localização: CD 75
Título: Apresentações
Resumo: Reúne as apresentações realizadas na Reunião de Trabalho no Brasil,
em  Cooperação  com  a  Organização  Mundial  da  Saúde  e  Organização  Pan-
Americana  da  Saúde,  em  julho  de  2002,  com  o  objetivo  de  discutir  linhas
estratégicas para prevenção e controle das DNT, a partir do enfoque da estratégia
Carmen (Conjunto de Ações para a Redução Multifatorial das Enfermidades Não
Transmissíveis) (MS)
Data: 2002
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Localização: CD 76
Título: Beyond the numbers: reviewing maternal deaths and complications to make
pregnancy safer: part 2
Resumo: [...] Com este CD, pretendemos fornecer idéias, opções e escolhas para
que o leitor possa desenvolver o seu próprio processo de estudo e instrumentos de
coleta de dados, em vez de promover um instrumento padrão. Os instrumentos são
apresentados na sua língua original qualquer seja o tema da avaliação. (AU)
Data: 2004

Localização: CD 77
Título: Global status report on alcohol 2004
Resumo: [...] O Relatório de Situação Global: Política de Álcool tem como objetivo
descrever o estado atual das políticas do álcool existentes em todo o mundo. O
relatório  é  baseado em uma revisão  das políticas  existentes  em 118 países e
fornece um breve resumo do que se sabe sobre a eficácia dessas medidas. [...]
(AU)
Data: 2004

Localização: CD 78
Título: Tough  choices:  investing  in  health  for  development:  experiences  from
national  follow-up  to  the  commission  on  macroeconomics  and  health:  report,
annexes, and CMH Documents
Resumo: This report presents the main challenges that countries have faced with
respect  to  improving  health  investment  planning.  A  close  look  is  given  to  the
experiences and work of 11 countries and one sub-regional initiative (Cambodia,
Caribbean Community,  China, Ghana, India, Indonesia, Mexico, Nepal, Senegal,
Sri  Lanka,  Rwanda and Yemen).  Finally,  the report  presents policy implications
along  which  the  efforts  of  national  policy-makers  and  planners,  as  well  as
development partners, can be focused. (AU)
Data: s.d.

Localização: CD 79
Título: World health statistics 2011
Resumo: As Estatísticas Mundiais da Saúde 2011 da OMS é a compilação anual
dos dados relacionados com a saúde de seus 193 Estados-Membros, e inclui um
resumo das melhorias realizadas na consecução dos objetivos relacionados com a
saúde do Desenvolvimento do Milênio (ODM) e dos objetivos associados. (AU)
Data: 2011

Localização: CD 80
Título: Working to overcome the global impact of neglected tropical diseases: first
who report on neglected tropical diseases
Resumo: Este relatório  apresenta provas de que as atividades realizadas para
prevenir e controlar doenças tropicais negligenciadas estão produzindo resultados
- e que as realizações estão sendo reconhecidas. [...] (AU)
Data: 2010
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Localização: CD 81
Título: Cuidado primario del oído y la audición: material de capacitación: manual
básico
Resumo: Este CD contém os quatro manuais de formação ‘Cuidado primario del
oido y la audicion: material de capacitacion’: Nivel basico; Cuaderno de trabajo del
estudiante,  Nivel  intermedio;  Manual  del  capacitator  [i.e.  capacitador],  nivel
intermedio; Nivel avanzado, destinados a equipar o pessoal de cuidados primários
de saúde nos países em desenvolvimento, com métodos simples e de baixo custo
para diminuir os distúrbios dos ouvidos e da audição.
Data: 2009

Localização: CD 82
Título: Evaluación de daños y necesidades en salud para situaciones de desastre:
material de capacitación
Resumo: Este CD apresenta o ‘Manual de avaliação de danos e necessidades de
saúde em situações de desastres’, no formato Word em PDF; incorpora recursos
de treinamento (apresentação em PowerPoint) e os formulários para levar adiante
a avaliação de danos e necessidades em saúde (Excel). Os formatos Word e Excel
também  permitem  se  necessários,  fazer  alterações  ou  preenchimento  de
formulários para avaliação. O CD também inclui publicações de referência de texto
completo e links na Internet com instituições que trabalham na ajuda humanitária
em situações de desastres. (AU)
Data: 2004

Localização: CD 83
Título: La estrategia de consejería balanceada: un paquete de herramientas para
provedores de servicios de planificación familiar
Resumo: Este CD-ROM contém cópias eletrônicas dos materiais  da Estratégia
para facilitar  a adaptação das ajudas de trabalho e os guias de instrução para
atender  às  necessidades  locais.  A  Estratégia  de  Aconselhamento  Equilibrado:
ferramentas de trabalho para os prestadores de serviços de planejamento familiar
foi desenvolvido para fornecer as informações e as ferramentas necessárias para
gestores, supervisores e prestadores de serviços nas unidades de saúde, a fim de
implementar  a  Estratégia  de  Aconselhamento  Equilibrado em seus serviços  de
planejamento familiar.(AU).
Data: 2009

Localização: CD 84, 3 ex. 
Título: Fuerza de trabajo en salud pública
Resumo: Este CD-ROM contiene los siguientes artículos: Nº 45. Fortaliecimiento
de la capacidad de la fuerza de trabajo en salud pública en apoyo a las funciones
esenciales de salud pública y a los objetivos de desarrollo del milenio; Nº 46. Public
health  workforce  selected  literature  review;  Nº  47.  Fuerza  de  trabajo  en  salud
pública:  su  caracterización  y  desarrollo  de  una  perspectiva  de  género;  Nº  48.
Fuerza  de  trabajo  en  salud  pública:  su  caracterización  de  desarrollo  de  una
perspectiva étnica; Nº 51. Estrategias para desarrollar las competencias para la
salud  pública  en  la  fuerza  de  trabajo:  basadas  en  políticas  actuales  y  en
evidencias.  Los presentes  documentos son pertencientes  de la  Serie  Recursos
Humanos para la Salud de la Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos.
Data: s.d.
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Localização: CD 85 
Título: Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS 2006
Resumo: Este  CD contém os  cinco  livros  “Prêmio  de  Incentivo  em Ciência  e
Tecnologia para o SUS: edição comemorativa cinco anos”. Estão na íntegra, os de
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.
Data: 2006

Localização: CD 86, 3 ex. 
Título: Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS 2007
Resumo: Este  CD  contém  os  seis  livros  “Prêmio  de  Incentivo  em  Ciência  e
Tecnologia para o SUS: trabalhos premiados 2002-2007”. Estão na íntegra,   os de
2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.
Data: 2006

Localização: CD 87
Título: Building foundations for eHealth: progress of member states
Resumo: [...] The World Health Organization's (WHO) strategy on eHealth focuses
on strengthening health systems in countries; fostering public-private partnerships
in  ICT  research  and  development  for  health;  supporting  capacity  building  for
eHealth application in Member States; and the development and use of norms and
standards.  Success  in  these  areas  is  predicated  on  a  fifth  strategic  direction:
investigating,  documenting  and  analysing  the  impact  of  eHealth  and  promoting
better understanding by disseminating information.[...](AU).
Data: 2006

Localização: CD 88, 2 ex. 
Título: Indicadores municipais de saúde sexual e reprodutiva
Resumo: [...] Após uma série de discussões levadas a cabo durante os seminários
que foram sendo realizados no âmbito deste projeto, chegou-se a conclusão da
necessidade  de  uma  maior  sistematização  das  pesquisas  de  interesse  para  o
tema, dado que as informações estão dispersas em vários meios de divulgação e,
muitas vezes de difícil acesso, por parte dos usuários. Neste sentido, decidiu-se
organizar  um  CD-ROM  que  sistematizasse  esse  conjunto  de  informações  das
principais pesquisas estatísticas e programas na área de saúde da população em
geral  e  da  mulher,  em particular,  apresentados  durante  o  seminário  realizado.
(AU).
Data: 2006

Localização: CD 89, 3 ex. 
Título: Desafios para a saúde mental no SUS: entre teoria e prática
Resumo: O I Congresso Sul Brasileiro de Saúde Mental e VI Encontro Catarinense
de Saúde Mental, com o tema “Desafios para a saúde mental no SUS: entre a
teoria e a prática da atenção psicossocial”,  teve os seguintes assuntos: eixo 1:
Prática na atenção psicossocial; eixo 2: Gestão de saúde mental no SUS; eixo 3:
Formação  em  saúde  mental.  Neste  CD  encontramos  a  produção  científica,  a
comunicação oral, os pôsteres, as mesas-redondas e as oficinas apresentadas e
também as fotos dos eventos.
Data: 2006
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Localização: CD 90
Título: 3ª Jornada de Iniciação Científica - Meio Ambiente
Resumo: A síntese dos trabalhos inscritos, apresentada no Livro de Resumos e
em CD, demonstra a diversidade dos temas e aspectos investigados, evidencia a
situação  atual  e  as  principais  abordagens  da  pesquisa  ambiental  no  Estado  e
região,  difundem o conhecimento  produzido  e  consolida  o  evento  como marco
importante na valorização da produção científica dos acadêmicos. (AU)
Data: 2007

Localização: CD 91, 2 ex. 
Título: Anais: ser, saber, fazer, interagir
Resumo: O crescimento e a consolidação da Atenção Primária à Saúde no Brasil
e  no  mundo,  com  seus  objetivos  de  acesso,  continuidade,  integralidade  e
coordenação  do  cuidado,  exigem  cada  vez  mais  um  profissional  que  seja
clinicamente  competente  e  tenha  perfil  humanista,  que  saiba  lidar  com  o
conhecimento científico de maneira ampla e crítica, que seja comprometido com a
comunidade onde atua e que interaja com os demais atores sociais na construção
da saúde. [...] (AU)
Data: 2005
 
Localização: CD 92
Título: Anais 2010
Resumo: Este  CD  apresenta  os  Anais  2010  do  Congresso  Sul-Brasileiro  de
Medicina de Família e Comunidade no qual aparecem os resumos dos trabalhos
apresentados  que  discorrem  sobre  os  problemas  da  medicina  de  família  e
comunidade.
Data: 2010

Localização: CD 93, 2 ex. 
Título: Trabajos técnicos
Resumo: Neste  CD ROM estão armazenados integralmente  os  616  Trabalhos
Técnicos, tanto trabalhos orais quanto pôsteres apresentados no XXVII Congresso
da  AIDIS  pelos  mais  diversos  profissionais  do  Continente  Americano.  Estão
classificados  de  acordo  com  os  temas  escolhidos  pelo  evento  e  podem  ser
facilmente acessados em qualquer computador (AU)
Data: 2000

Localização: CD 94
Título: Agência Nacional de Vigilância Sanitária: relatório anual de atividades 2005
Resumo: [...]  O  objetivo  desse  relatório  é  registrar  as  principais  ações
desenvolvidas pela Anvisa em 2005, apontando os avanços alcançados ao longo
da história da Agência, como forma de prestar contas à sociedade e de ampliar o
acesso às informações e a transparência de sua atuação institucional. O relatório é
dividido em três capítulos,  que apresentam as ações da Anvisa relacionadas à
excelência, à descentralização e à transparência. Além disso, na Introdução será
realizado um panorama do processo de criação das agências reguladoras, com
destaque para a Anvisa, indicando suas competências e atribuições, sua estrutura
organizacional e um breve histórico dos seus sete anos de existência. (AU).
Data: 2005
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Localização: CD 95
Título: Estratégias de invenção do presente: psicologia social no contemporâneo
Resumo: O tema do XII Encontro Nacional da ABRAPSO "Estratégias de Invenção
do  Presente  -  a  Psicologia  Social  no  Contemporâneo"  apresenta  os  seguintes
eixos temáticos: Estratégias de resistência e criação; Redes solidárias: autogestão
e  sustentabilidade;  Psicologia  e  políticas  públicas:  a  função  social  do  Estado;
Tecnologias da informação e da comunicação e modos de subjetivação; Cultura,
individualismo e sociabilidade contemporânea; a cidade como território de criação.
Data: 2003

Localização: CD 96, 3 ex.
Título: Anais
Resumo: Neste CD-ROM do IV Simpósio Internacional de Qualidade Ambiental
estão  contidos  os  trabalhos  apresentados  e  as  palestras  proferidas  pelos
participantes, cujo objetivo foi de reunir, discutir e divulgar as ações de melhoria da
qualidade ambiental e responsabilidade social.
Data: 2004

Localização: CD 97
Título: DECIT projetos por UF: confira os projetos financiados pelo Departamento
de Ciência e Tecnologia entre janeiro de 2003 e abril de 2007
Resumo: Este CD-ROM apresenta para cada Estado os 2.153 projetos financiados
pelo Ministério da Saúde, por intermédio do Departamento de Ciência e Tecnologia
e Insumos Estratégicos entre janeiro de 2003 e abril de 2007. A divulgação visa
contribuir para o diálogo entre a comunidade acadêmica e os gestores da saúde
fortalecendo o processo de incorporação dos resultados obtidos ao Sistema Único
de Saúde, em três esferas: federal, estadual e municipal. [...] (AU)
Data: 2007

Localização: CD 98
Título: Bioética e ética em pesquisa: bibliografia brasileira 1990-2008
Resumo: A publicação Biolítica e Ética em Pesquisa: bibliografia brasileira 1990-
2008 reúne 10.199 referências bibliográficas e outras fontes de informação sobre
bioética e ética em pesquisa, produzidas por autores brasileiros ou estrangeiros,
desde que publicadas por editora nacional ou em Língua Portuguesa, no período
de 1990 a 2008. (AU).
Data: 2008

Localização: CD 99
Título: Caderno de informação de ressarcimento e integração com o SUS - 2
Resumo: O presente trabalho está organizado de forma a facilitar a compreensão
do  processo  que  se  inicia  com  a  identificação  dos  beneficiários  que  foram
internados no SUS. As informações são apresentadas de acordo com as fases de
análise  das  impugnações,  de  cobrança  dos  valores  a  serem ressarcidos  e  de
partilha  do  ressarcimento.  São  apresentados  também  os  valores  físicos  e
financeiros dos atendimentos identificados, assim como valores cobrados e pagos
por modalidade de operadora. [...] (AU)
Data: 2006
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Localização: CD 100
Título: Pesquisa para saúde: desenvolvimento e inovação para o SUS: 22 a 24 de
outubro de 2007: relatório final
Resumo: O evento "Pesquisa para Saúde: desenvolvimento e inovação para o
SUS",  realizado pela Secretaria  de Ciência,  Tecnologia e Insumos Estratégicos
(SCTIE) do Ministério da Saúde, avaliou a Política Nacional de Ciência, Tecnologia
e Inovação em Saúde, apresentou proposta para revisão da Agenda Nacional de
Prioridades de Pesquisa em Saúde e discutiu o Sistema Nacional de Inovação e o
Complexo Industrial da Saúde no Brasil. Esta publicação apresenta os principais
tópicos debatidos em cada uma das reuniões ocorridas durante o préevento, além
do relato das plenárias dos três dias do evento. (AU)
Data: 2007

Localização: CD 101
Título: Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde:
parte 1 - agrotóxicos, segurança alimentar, nutricional e saúde 
Resumo: Este dossiê é um alerta  da Associação Brasileira  de Saúde Coletiva
(Abrasco) à sociedade e ao Estado brasileiro. Registra e difunde a preocupação de
pesquisadores, professores e profissionais com a escalada ascendente de uso de
agrotóxicos no país e a contaminação do ambiente e das pessoas dela resultante,
com severos impactos sobre a saúde pública e a segurança alimentar e nutricional
da população. [...] (AU)
Data: 2012

Localização: CD 102
Título: Árvore lógica da contratação de recursos humanos no SUS
Resumo: Este  CD-ROM  oferece  conteúdos  descritivos,  analíticos  e  legais,
articulados a partir de uma matriz lógica visual, que possibilitará aos gestores e
técnicos interessados no assunto a obtenção das mais pertinentes e atualizadas
informações sobre a contratação de pessoal no âmbito do SUS. Permite ainda um
aproveitamento pedagógico, especialmente nos processos de ensino à distância,
podendo ser utilizado como base para atividades de capacitação em gestão geral
do SUS e gestão específica de recursos humanos. [...] (AU)
Data: s.d.

Localizes: CD 103
Título: Working to overcome the global impact of neglected tropical diseases: first
who report on neglected tropical diseases 
Resumo: Neglected tropical diseases blight the lives of a billion people worldwide
and  threaten  the  health  of  millions  more.  These  close  companions  of  poverty
weaken  impoverished  populations,  frustrate  the  achievement  of  health  in  the
Millennium Development  Goals  and  impede  global  public  health  outcomes.  [...]
(AU).
Data: 2010
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Localização: CD 104
Título: Anais
Resumo: Os trabalhos apresentados pelos acadêmicos da FEEVALE, tanto de
iniciação científica quanto de extensão traduzem uma relação evidente com seus
cursos  de  graduação.  Essa  relação  resulta  dos  avanços  no  processo  de
articulação entre Ensino-Pesquisa-Extensão e configura uma prática pedagógica
que,  na  construção  de  novos  saberes,  se  preocupa  com  as  demandas  da
comunidade  local  tratando  esse  espaço,  por  um  lado,  como  uma  fonte  de
elementos  de  investigação  e,  por  outro,  nele  difundindo  os  avanços  do
conhecimento. (AU)
Data: 2006

Localização: CD 105
Título: Colección electrónica de literatura gris en texto completo, v. 2
Resumo: La División de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud (HSP), de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) a través de la Iniciativa Regional
Reforma del  Sector  de  la  Salud  en  América  Latina  y  el  Caribe,  se  planteó  la
necesidad de recopilar la mayoría de esta información, relacionada con el tema de
Reforma del Sector de la Salud. La finalidad de esto es compartir con todos los
actores  de  los  procesos  de  reforma  en  la  Región,  datos  importantes  con
características  de  estos  procesos:  discusiones,  peculiaridades,  tendencias,
proyectos,  resultados,  etc  y  de  esta  manera  poner  a  disposición  todas  estas
experiencias  en  forma  organizada  y  a  través  de  una  colección  electrónica
especializada  en  la  tematica.Todos  los  títulos  del  presente  volumen  han  sido
seleccionados para presentar una idea general del contenido de la colección. (AU).
Data: s.d.

Localização: CD 106
Título: Colección electrónica de literatura gris en texto completo - v.3
Resumo: La División de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud (HSP), de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) a través de la Iniciativa Regional
Reforma del  Sector  de  la  Salud  en  América  Latina  y  el  Caribe,  se  planteó  la
necesidad de recopilar la mayoría de esta información, relacionada con el tema de
Reforma del Sector de la Salud. La finalidad de esto es compartir con todos los
actores  de  los  procesos  de  reforma  en  la  Región,  datos  importantes  con
características  de  estos  procesos:  discusiones,  peculiaridades,  tendencias,
proyectos,  resultados,  etc  y  de  esta  manera  poner  a  disposición  todas  estas
experiencias  en  forma  organizada  y  a  través  de  una  colección  electrónica
especializada  en  la  temática.Todos  los  títulos  del  presente  volumen  han  sido
seleccionados para presentar una idea general del contenido de la colección. (AU)
Data: s.d.

Localização: CD 107, 3 ex.
Título: Inquérito domiciliar sobre comportamentos de risco e morbidade referida de
doenças e agravos não transmissíveis: Brasil, 15 capitais e Distrito Federal – 2002-
2003. 
Resumo: Tem como objetivo disseminar o conjunto de informações referente ao
perfil  em saúde  da  população  de  15  anos  ou  mais,  residente  em 15  capitais
brasileiras e no Distrito Federal, bem como fornecer subsídios para uma avaliação
do  impacto  das  ações  de  prevenção  e  controle  de  agravos  e  doenças  não-
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transmissíveis. (AU).
Data: 2005

Localização: CD 108
Título: Relatorias nacionais em direitos humanos, econômicos, sociais e culturais:
plataforma DhESC Brasil: informe 2004
Resumo: [...] O centro da atuação da Plataforma DhESC Brasil é o fortalecimento
das organizações que atuam em direitos humanos através da sua articulação e do
fortalecimento mútuo, atuando em rede. Neste sentido, procura abrir espaços de
interlocução  com  diversos  setores  da  sociedade,  sem  se  pretender  à
representação e se constituir  em interlocutor da luta pelos direitos humanos no
Brasil. [...] (AU)
Data: 2004

Localização: CD 109
Título: Atlas econômico-financeiro de saúde suplementar 2005
Resumo: Estão  inclusos  neste  CD  os  dados  econômico-financeiros  anuais
consolidados  das  operadoras  de  planos  de  saúde,  segregados  por  Unidade
Federativa, regiões do país e modalidade de operadora. (AU).
Data: 2005

Localização: CD 110, 2 ex. 
Título: Who  vaccine-preventable  diseases:  monitoring  system:  2002  global
summary
Resumo: This Global summary is divided into two sections (1) global and regional
summaries of reported incidence of VPDs and immunization coverage, pp 2; and
(2) a reference section consisting of three parts: a) regional and individual country
profiles, including selected demographic and economic indicators,  time series of
VPD  incidence  and  immunization  coverage,  and  nationally  recommend
immunization  schedule  pp  R-29-R-234;  b)  indicators  immunization  system
performances pp R-235-261 and c) time series of reported diseases incidence and
immunization couverage for all countries pp R-262-R-380.[...] (AU)
Data: 2002

Localização: CD 111, 4 ex.  
Título: Catálogo de publicações da Vigilância em Saúde
Resumo: [...]  Considerando  a  grande  demanda  dos  serviços,  profissionais  e
instituições de saúde em relação às publicações da Secretaria de Vigilância em
Saúde, este catálogo permitiu agrupar editorial realizada desde 2003 em um único
produto,  dessa  forma,  proporciona  a  democratização  ao  acesso  do  conteúdo
consolidado  nas  obras,  e  a  disseminação  do  saber  produzido  pela  área  da
Vigilância em Saúde. (AU)
Data: 2007
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Localização: CD 112 
Título: El sitio Web de FHI en CD
Resumo: En  el  sitio  Web  de  FHI  se  puede  tener  acceso  a  más  de  1.500
publicaciones,  entre  las  cuales  figuran  libros,  informes,  estudios  de  casos,
resúmenes de investigaciones, periódicos y materiales de capacitación. Para tener
acceso  a  este  material  se  debe hacer  una  búsqueda con palabras  claves.  Se
ofrece un número limitado de algunas publicaciones de FHI gratuitamente a los
profesionales e instituciones de salud de los países en desarrollo; los de los países
desarrollados las pueden comprar. (AU).
Data: 2001

Localização: CD 113, 2 ex. 
Título: Dengue: decifra-me ou devoro-te
Resumo: [...] Cientes da importância do combate a essa doença e do valor da sua
atuação profissional no manejo da dengue trazemos neste CD-ROM uma série de
imagens,  vídeos,  capturados em um trabalho de campo, além de entrevistas  e
textos sobre a doença. [...] (AU)
Data: 2007

Localização: CD 114, 2 ex.
Título: Social watch, 2003: el informe ciudadano sobre la calidad de vida en el
mundo:  el  registro  del  cumplimiento  de  los  compromisos  asumidos  por  los
gobiernos y las instituciones internacionales (incluye los informes completos de
Social Watch de 1996 a 2003
Resumo: O mercado pode fornecer os serviços essenciais necessários para os
pobres? A fé em privatizações como o caminho para atingir as metas de acesso à
água potável, educação e saúde básica para todos não é ecoado pelas coalizões
do Social Watch de todo o mundo em seu relatório de 2003 sobre "Os pobres e o
Mercado". (AU)
Data: 2003

Localização: CD 115, 2 ex.
Título: Water, sanitation and health electronic library: a practical library contributing
towards achieving the Millennium Development Goals focusing on water, sanitation
and hygiene
Resumo: Water,  sanitation  and  health  electronic  library:  a  practical  library
contributing  towards  achieving  the  Millennium  Development  Goals  focusing  on
water, sanitation and hygiene. (AU)
Data: 2004 

Localização: CD116
Título: Water, sanitation and health: eletronic library
Resumo: The CD ROM is intended to assist all those interested in water, sanitation
and health by providing them with  comprehensive up-to-date information. Users
include public health specialists, scientists, policy makers, practitioners, academics,
non-governmental  organizations in  developing  and developed countries.[...]  This
CD-ROM contains more than 20,000 pages of information, comprising over 150
books, documents and information material.[...] (AU)
Data: 2006
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Localização: CD 117
Título: Vision 2030: summary and policy implications: the resilience of water supply
and sanitation in the face of climate change
Resumo: Vision 2030 aims to increase understanding of how and where climate
changes will affect the drinking water and sanitation situation; what can be done to
optimize the technologies and systems that exist to maximize their resilience; and
what  needs to  be  done  differently  for  the  future.  Key conclusions of  the  study
include: perceptions of climate change as a threat rather than an opportunity; the
need for major changes in policy and planning if ongoing and future investments
are not to be wasted; the integration of drinking water and sanitation management
to help cope with present climate variability; and need for targeted research to fill
gaps in technology. (AU)
Data: 2010

Localização: CD 118
Título: Publicações 1996 a 2008: seleção de publicações, relatórios e referências
bibliográficas. 
Resumo: Seleção de publicações, relatórios, artigos e referências bibliográficas
dos anos de 1996 a 2008, publicadas no Brasil pela OPAS/OMS – Representação
no Brasil
Data: 2008

Localização: CD 119, 2 ex. 
Título: Publicações técnico-científicas da OPAS/OMS com o Ministério da Saúde
(Brasil): 1996 a 2009
Resumo: Neste CD-ROM encontram-se disponíveis publicações técnico-científicas
relacionadas a: Cooperação Internacional em Saúde; Gestão do conhecimento e
comunicação; Prevenção e controle de doenças e desenvolvimento sustentável;
[...] Saúde familiar e ciclos de vida e Sistemas de saúde. (AU)
Data: s.d.

Localização: CD 120
Título: Publicações técnico-científicas da OPAS/OMS com o Ministério da Saúde
(Brasil): 2005-2012
Resumo: Neste CD-ROM encontram-se disponíveis publicações técnico-científicas
relacionadas à Cooperação Internacional em Saúde; Gestão do conhecimento e
comunicação; Prevenção e controle de doenças e desenvolvimento sustentável;
[...] Saúde familiar e ciclos de vida e Sistemas de saúde. (AU)
Data: 2012

Localização: CD 121
Título: Community-based rehabilitation: CBR guidelines
Resumo: [...]  The  package  will  also  be  of  interest  to  disabled  people's
organizations  and  self-help  groups,  local  leaders  and  government  officials,  and
personnel from NGOs. Information on the CD-ROM is not given.The CBR matrix
gives an overall visual representation of CBR. It consists of five key components,
each divided into five key elements. Each of these elements will have a dedicated
chapter in the guidelines. CBR Guidelines by componnet: 1) Introductory booklet; 2)
Healt  component;  3)  Education  component;  4)  Livelihood  component;  5)  Social
component; 6) Impowerment component; 7) Supplementary booklet. (AU)
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Data: 2010

Localização: CD 122
Título: Farmacopea internacional
Resumo: La  Farmacopea  Internacional  es  una  compilación  de  procedimientos
recomendados  para  el  análisis  y  de  normas  para  la  determinación  de  las
sustancias  farmacéuticas,  los  excipientes  y  las  formas farmacéuticas,  que está
destinado a servir como fuente de referencia o adaptción para cualquier Estado
Mienbro de la OMS que desee establecer requisitos de farmacopea. (AU)
Data: 2004

Localização: CD 123
Título: Diversidade:  retratos  da  deficiência  no  Brasil:  referências  bibliográficas,
dados estatísticos e mapas temáticos.
Resumo: O CD-ROM foi  elaborado pela equipe do Centro de Políticas Sociais
(CPS) da Fundação Getulio  Vargas permitindo que o usuário  trabalhe com um
vasto  acervo  de informações originadas do processamento  de micro  dados de
pesquisas domiciliares amostrais, registros administrativos e Censos. Ele permite
analisar atributos e tendências de longo prazo da população com deficiência. Outra
característica é a possibilidade de pesquisar, através de arquivos de uso amigável,
diversos temas relacionados, por diferentes bases de dados: estatísticas, legais e
bibliográficas. (AU)
Data: 2003

Localização: CD 124
Título: Cardiovascular survey methods: appendices
Resumo: third edition of the WHO CVD Survey Methods goes beyond practical
guidelines to provide detailed methods useful in the field for data collection, editing,
analysis,  and interpretation.  More  than a manual  of  operations for  surveys  this
edition  also  provides  the  conceptual  background  and  literature  base  for  the
research approaches and procedures. To deal with this objective the authors and
editor agree to provide you in this CD-ROM, with as many as possible detailed
examples  of  the  most  up-to-date  methods  and  procedures  cited  in  the  text  as
appendices of the book. (AU)
Data: 2004

Localização: CD 125
Título: Trabalhos de conclusão: 2003: residência médica - especializações
Resumo: Neste CD estão contidos os 94 trabalhos de conclusão de Residência
Médica e cursos de Especialização do ano de 2003, da Faculdade de Ciências
Médicas de Porto Alegre. 
Data: 2003
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Localização: CD 126
Título: Diversidade:  retratos  da  deficiência  no  Brasil:  dados  estaduais,  dados
municipais e monografias
Resumo: O CD contém a versão eletrônica da iconografia "Retratos da Deficiência
no  Brasil",  além de  tabelas  sócio-econômicas  derivadas  do  processamento  de
microdados do Censo 2000, apresentadas em nível de Estados (Dados Estaduais),
Municípios (Dados Municipais) e, em alguns casos, Subdistritos. O texto "Retratos
da Deficiência no Brasil" é visualizado através do Adobe Acrobat Reader (PDF)
(AU)
Data: 2003

Localização: CD 127
Título: Anais de Congresso: unindo forças para a atenção integral, diversidade de
gênero, raça, etnia e orientação sexual.
Resumo: Este  CD  tem  como  conteúdo  os  trabalhos  orais  por  área  que  são:
assistência, epidemiologia, laboratório e prevenção, assim como os pôsteres e as
atividades culturais por modalidades apresentadas nos Congressos. 
Data: s.d.

Localização: CD 128, 2 ex. 
Título: 1º  Tutorial  de Diagnóstico de Neoplasias  Malignas:  foco em neoplasias
linfóides
Resumo: No I Tutorial de Diagnóstico de Neoplasias Malignas: foco em neoplasias
linfóides teve a participação de conferencistas nacionais e internacionais e dentro
do assunto os seguintes temas discutidos: Classificação das Neoplasias Linfóides
da  OMS;  Leucemia  Linfoblástica  Aguda;  Leucemia  Linfóide  Crônica;  Fase
Leucêmica dos Linfomas NH de Linhagem B; Linfomas Linfocíticos Vilosos (HCL,
HCLv, SLVL); Linfomas de Células T e NK; Doença de Hodgkin; Vírus e Linfomas;
Discussões de casos e Auto-avaliações
Data: s.d.

Localização: CD 129, 2 ex. 
Título: Memorial - II Mostra Nacional de Produção de Saúde da Família: trabalhos
premiados
Resumo: Esta obra reúne, em sua versão integral os trabalhos premiados na II
Mostra Nacional de Produção em Saúde da Família, ano 2004. Os artigos nela
publicados são originais e foram produzidos por seus respectivos autores como
resultados das produções científicas e experiências e decorrentes da trajetória de
consolidação da Estratégia Saúde da Família e do Sistema Único de Saúde. (AU)
Data: 2004

Localização: CD 130 
Título: Anuário estatístico de acidentes do trabalho: AEAT 2005
Resumo: Neste  Anuário  são apresentados dados sobre  acidentes  de trabalho,
suas  principais  conseqüências,  os  setores  de  atividades  econômicas  e  a
localização  geográfica  de  ocorrência  dos  eventos.  Desta  forma,  é  possível
construir um diagnóstico mais preciso acerca da epidemiologia destes acidentes, e
propiciar a elaboração de políticas mais eficazes para as áreas relacionadas com o
tema.  São  apresentadas  ainda  estatísticas  sobre  acidentes  segundo  a
Classificação Internacional de Doenças – CID, mais incidentes por região. (AU)
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Data: 2004

Localização: CD 131
Título: Programa  de  monitoramento  de  hortigranjeiros  do  Rio  Grande  do  Sul:
relatório geral 1999–2008
Resumo: [...]  O Rio  Grande do Sul  sendo um Estado tipicamente  produtor  de
alimentos, é relevante a participação dos hortigranjeiros no contexto produção e
consumo,  fazendo-se  necessária  atenção  especial,  por  parte  da  administração
pública,  à  garantia  de  qualidade  e  segurança  dos  produtos  disponíveis  no
mercado. [...] (AU)
Data: 2008

Localização: CD 132
Título: Projeto  memória  da  psiquiatria  no  Brasil:  catálogo  de  periódicos  não-
correntes em psiquiatria da Biblioteca de Manguinhos
Resumo: Catálogo que traz todos os periódicos não correntes (fora de circulação),
sobre  saúde  mental,  que  estão  armazenados  na  Biblioteca  de  Manguinhos.  O
estudo  detalhou 22 periódicos  nacionais  que  são  apresentados através  de  um
histórico e dos índices que contemplam a variedade de artigos e seus respectivos
autores. O trabalho compreende o período que vai do início do século XX quando
tivemos a criação do primeiro periódico brasileiro na área da psiquiatria, que é o
Archivos Brasileiros de Psychiatria, Neurologia e Sciencias Affins em 1905, até a
década de 1960 quando se encerra a publicação dos periódicos que compõem o
catálogo. [...] (AU)
Data: 2001

Localização: CD 133
Título: Catálogo  da  produção  técnico-científica  e  artística  do  corpo
docente/pesquisadores e teses da USP
Resumo: Este CD-ROM contém o catálogo da produção intelectual e o catálogo
de teses das faculdades da USP, que se referem a 1995 e atualiza os dados de
anos anteriores. Este catálogo em seu novo suporte oferece a possibilidade de
ampliar o acesso aos registros de produção intelectual da USP, como parte dos
resultados de ensino, pesquisa e serviços à comunidade.
Data: 1996

Localização: CD 134, 2 ex. 
Título: Anais do 2º Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Pública
Resumo: Neste CD-ROM está disponível todo o texto dos Anais do II Seminário
Internacional  de  Engenharia  de  Saúde  Pública  com  o  tema:  Inovações
Tecnológicas em Saneamento Ambiental e com a seguinte estrutura: conferência
de abertura, painéis, mesas-redondas, cursos, oficinas e mostra de pôsteres, feira
institucional e visitas técnicas.
Data: 2006
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Localização: CD 135
Título: 1ª Expogest – Mostra Nacional  de Vivências.  Inovadoras de Gestão no
SUS. Prêmio Eleutério Rodriguez Neto
Resumo: [...]  Este  conjunto  de  três  publicações  é  dedicado  à  divulgação  das
experiências  apresentadas  na  1ª  EXPOGEST  -  Mostra  Nacional  de  Vivências
Inovadoras de Gestão do SUS, na qual foram definidos três eixos temáticos que
orientaram a organização do evento,  a  inscrição dos trabalhos e  a elaboração
destas  publicações.  Cada eixo  corresponde a uma revista.  São eles:  -  Eixo  1:
Organização da atenção integral em saúde; - Eixo 2: Gestão do cuidado em saúde;
- Eixo 3: Condução do sistema de saúde. [...] (AU)
Data: 2006

Localização: CD 136, 3 ex.
Título: Fórum Internacional de Educação de Técnicos em Saúde
Resumo: A organização do Fórum Internacional  de Educação de Técnicos em
Saúde selecionou entre os trabalhos aprovados para o 8º Congresso Brasileiro de
Saúde Coletiva e 11º Congresso Mundial de Saúde Pública, aqueles cuja temática
envolve a educação de técnicos em saúde. [...] (AU). 
Data: 2006

Localização: CD 137
Título: Annals of the Global Asbestos Congress
Resumo: O amianto tem sido responsável por uma epidemia maciça de doença e
morte  desde  a  sua  exploração  comercial  começando  principalmente  na  virada
deste  século.  À  medida  que  entramos  no  novo  milênio  temos  a  intenção  de
promover o mito de que apenas os tipos de amianto anfibólio foram responsáveis
pela  doença e  morte  associada com o uso de amianto.  O amianto,  uma fibra
mineral natural, tem sido usado para uma variedade de fins, com conseqüências
desastrosas para a saúde humana. [...] (AU).
Data: 2000 

Localização: CD 138
Título: Anais Forense 2000
Resumo: [...]  Os  Congressos  de  Odontologia  e  Medicina  Legais,  através  dos
cursos  e  mesas  redondas  permitirão  aos  iniciantes  na  área  uma oportunidade
impar de aprendizado e crescimento e aos mais experientes uma reciclagem que
alimenta o entusiasmo pelas especialidades. A ABEM - Associação Brasileira de
Ensino Médico -  e a ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico -
juntar-se-ão aos professores de Medicina Legal, Deontologia e Odontologia Legal,
para  discutir  o  momento  atual  e  as  perspectivas  futuras  do  ensino  médico  e
odontológico  nessas  especialidades.  Na  apresentação  dos  trabalhos  científicos
inovaremos ao propiciar um momento reservado para a apresentação de teses,
dissertações e monografias, além dos já tradicionais painéis e temas livres. [...]
(AU)
Data: 2000
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Localização: CD 139, 2 ex. 
Título: 3º Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Pública - v.1 e 2
Resumo: Neste CD está contido, na íntegra, todo o texto do ‘Anais do III Seminário
Internacional  de  Engenharia  de  Saúde  Pública:  saneamento  ambiental,
sustentabilidade e inclusão social’.
Data: 2006

Localização: CD 140
Título: Farmacopea internacional
Resumo: The first Supplement adds to and updates the texts of the fourth edition
of The International Pharmacopoeia. With publication of this Supplement the fourth
edition of The International Pharmacopoeia now comprises the two main volumes
published  in  2006  and  the  first  Supplement.  This  Supplement  is  published
simultaneously both  in  print  and electronically  by means of  incorporation into  a
replacement CD-ROM (and on-line).  This provides the user of  The International
Pharmacopoeia with a choice of form in which to consult the publication depending
on the circumstances and the type of enquiry. (AU)
Data: 2008

Localização: CD 141, 2 ex. 
Título: Mortalidade por  câncer  no  Estado de São Paulo:  tendência  temporal  e
características regionais: 1987 a 2003
Resumo: [...]  Neste  CD-ROM,  parte  integrante  da  publicação  “Mortalidade  por
câncer no Estado de São Paulo: tendência temporal e características regionais -
1987 a 2003”. Os Bancos de Dados de Óbitos são processados pela Fundação
SEADE, responsável no Estado de São Paulo pelas informações de mortalidade,
coletadas a  partir  da Declaração de Óbito.  Desses Bancos de Dados originais
foram considerados os óbitos por câncer (códigos C00 a C97 - CID10). No período
de 1997 a 2003 com as seguintes variáveis:  anos do óbito,  sexo,  faixa  etária,
causa básica, município de residência, município de ocorrência, DIR de residência
e DIR de ocorrência. (AU).
Data: 2005

Localização: CD 142, 2 ex. 
Título: Catálogo de teses: 1980-2001
Resumo: Disponibiliza informações sobre as teses defendidas na instituição, o que
permite ao usuário o acesso à localização e ao resumo da obra. (AU)
Data: 2002

Localização: CD 143
Título: Monica: monograph and multimedia sourcebook: CD-ROMs Part 1, v.1
Resumo: These CD-ROMs are attached to the book 'MONICA Monograph and
Multimedia  Sourcebook1.  The CD-ROMs include:  Part  1  -  A  copy of  the  basic
MONICA  documentation,  which  has  been  published  in  the  World  Wide  Web
(WWW): the MONICA Manual; all the quality assessment reports of the MONICA
data; the MONICA data books, which present aggregate data for each population
on: population surveys; coronary events; [...] (AU)
Data: 2002
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Localização: CD 144
Título: Monica: monograph and multimedia sourcebook: CD-Roms Part 2, v.2
Resumo: These CD-ROMs are attached to the book 'MONICA Monograph and
Multimedia Sourcebook. The CD-ROMs include: Part 2- Scanned images of other
MONICA documents not available as MONICA publications or on the WWW. These
include MONICA Memos, the protocol and early version of Manuals. (AU)
Data: 2002

Localização: CD 145, 2 ex. 
Título: Anuário estatístico de saúde do Brasil: 2001
Resumo: [...]  A  divulgação  deste  Anuário  tem como meta  dar  visibilidade  aos
avanços obtidos na área de Saúde graças às políticas públicas implementadas nos
últimos anos e munir os gestores com informações que permitam traçar, através de
visão integrada, estratégias para enfrentar os desafios da saúde que precisam ser
superados. [...] (AU)
Data: 2001

Localização: CD 146, 2 ex. 
Título: Guia de vigilância epidemiológica
Resumo: Esta é a 4ª. ed. do Guia de Vigilância Epidemiológica, obra de referência
fundamental  para  todos  aqueles  que  desenvolvem  ações  de  vigilância
epidemiológica e que agora apresentamos em versão revista e ampliada. [...] (AU)
Data: 1998

Localização: CD 147, 2 ex. 
Título: Revista  Eletrônica  de Comunicação,  Informação e Inovação em Saúde:
edição especial para o CRICS 8 – RJ
Resumo: Este  CD-ROM  reúne  o  volume  1,  n.  2  da  Revista  Eletrônica  de
Comunicação em Saúde, a Reciis. Desenvolvida pelo Instituto de Comunicação e
Informação  Científica  e  Tecnologia  em  Saúde  da  Fiocruz.  A  Reciis  é  uma
experiência relevante para a difusão do conhecimento e da informação científica
de  acesso  livre  e  universal  em nível  internacional.  Publicada  em dois  idiomas
(português e  inglês),  e  em formato  eletrônico,  a  revista  entende a  ciência  e  a
tecnologia como processos culturais,  políticos, sociais,  econômicos e históricos.
Assim,  os  artigos  reunidos  na  publicação  sugerem  questionamentos  e
transformações para avançar na pesquisa, ensino e desenvolvimento tecnológico
em saúde. (AU)
Data: 2008

Localização: CD 148, 2 ex. 
Título: Revista Española de Salud Pública, v. 65-74
Resumo: En este  CD-ROM se encuentran todos los trabajos publicados en la
revista desde enero de 1991 hasta diciembre del año 2000 en formato PDF, lo que
permitirá verlos en pantalla o imprimirlos en el mismo formato en el que se editan
en papel, permitiendo conocer la paginación exacta de cada uno de los trabajos, lo
que es necesario para la correcta citación de los mismos. Este CD-ROM contiene,
pues,  10  volúmenes,  con  un  total  de  56  ejemplares  y  550  trabajos,  entre
Editoriales,  Colaboraciones  Especiales,  Originales,  Cartas  al  director,  trabajos
presentados en Jornadas Técnicas, Recensiones y Reseñas bibliográficas. (AU)
Data: 2000

44



Localização: CD 149
Título: Anais Brasileiros de Dermatologia - SBD - v.79, supl. 2, jul./ago. 2004
Resumo: Este CD é uma publicação eletrônica de grande número de artigos e
relatos  de  casos.  São  trabalhos  selecionados  e  apresentados  no  Fórum  de
Residentes  dos  Congressos  Brasileiros  de  Dermatologia  de  1999  em  Belo
Horizonte, e 2001 em Goiânia, mantendo a titulação de médicos residentes que
possuíam na época.
Data: 2004

Localização: CD 150
Título: Bulletin of the World Health Organization: the International Journal of Public
Health.-v.77-79
Resumo: In  this  CD-ROM  you  will  find  all  the  articles  (full  text  and  figures)
published in the "Bulletin of the World Health Organization" volumes 77-79 (1999-
2001) in PDF - (Portable Document Format) (AU)
Data: 2002

Localização: CD 151
Título: Revista Higiene Alimentar
Resumo: Este CD contém o volume 21, número 148, jan./fev.2007 e o número
149,  mar./2007  do  mesmo  volume.  Estas  duas  edições  da  Revista  Higiene
Alimentar encontravam-se esgotadas em sua versão impressa
Data: 2007

Localização: CD 152
Título: Anais:  eqüidade,  ética  e  direito  à  saúde:  desafios  à  saúde  coletiva  na
mundialização
Resumo: Estes Congressos tiveram como desafio a reflexão e o agir em promover
a  vida  e  a  priorização  do  desenvolvimento  do  potencial  humano,  visando  o
incentivo ao debate, à reflexão e o enfrentamento dos desafios teóricos colocados
para esta área no contexto  contemporâneo.  Dentro dos vários eixos,  os temas
discutidos  foram:  Eixo  A)  Saúde  coletiva  hoje:  a  prática,  o  debate  teórico  e  o
debate político; Eixo B) Equidade e direito à saúde; Eixo C) Direito à vida e à paz;
Eixo D) Mobilização e participação social: imperativo para a saúde coletiva.
Data: 2007

Localização: CD 153, 3 ex.
Título: Anais: saúde, justiça, cidadania
Resumo: Este CD-ROM possui os resumos apresentados na modalidade pôster e
os textos dos trabalhos apresentados oralmente. (AU)
Data: 2003

Localização: 154
Título: Anais  do  VIII  Congresso  Brasileiro  de  Saúde  Coletiva  e  XI  Congresso
Mundial de Saúde Coletiva
Resumo: organização  do  Fórum  Internacional  de  Educação  de  Técnicos  em
Saúde selecionou entre os trabalhos aprovados para o 8º Congresso Brasileiro de
Saúde Coletiva e 11º Congresso Mundial de Saúde Pública, aquele cuja temática
envolve a educação de técnicos em saúde. [...] (AU)
Data: 2006
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Localização: CD 155
Título: Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical - v.31, supl. 
Resumo: Este CD é uma publicação eletrônica da Revista da Sociedade Brasileira
de Medicina Tropical, volume 31, números de 1 a 6,  e os suplementos 1, 2 e 3, do
ano de 1998
Data: 1998

Localização: CD 156
Título: Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical - v.31-33, supl.
Resumo: Este CD é uma publicação eletrônica da Revista da Sociedade Brasileira
de Medicina Tropical, volume 31, números 1 a 6, suplementos 1, 2 e 3, do ano de
1998; volume 32, números de 1 a 6, suplementos 1 e 2, do ano de 1999; volume
33, números 1 a 6, suplementos 1 e 2, do ano de 2000.
Data: 2001

Localização: CD 157, 3 ex.
Título: Coletânea 20 anos Radis: 1982-2002 - disco 1
Resumo: Este CD-ROM, disco 1 contém as publicações da ‘Coletânea 20 anos:
RADIS 1982-2002’, com a revista Dados, com 20 edições, que se destaca pelas
pesquisas e informações estatísticas analiticamente comentadas por renomados
pesquisadores e técnicos da área de saúde; e a Súmula, com 88 edições, que se
caracteriza por uma reportagem principal e notas analíticas sobre as notícias de
saúde publicadas na imprensa, além da agenda de eventos e cursos da área.
Data: 2004

Localização: CD 158
Título: Who training modules en GMP: a resource and study pack for trainers
Resumo: This CD-ROM contains training modules on basic good manufacturing
practices  (GMP)  such  as  material  on  general  GMP  for  premises,  equipment,
materials,  documentation,  personnel,  validation  and  other  aspects  of  quality
assurance.  It  also  contains  supplementary  training  material  covering  validation,
water systems and heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems, as
well  as  the  electronic  version  of  the  publication  Quality  assurance  of
pharmaceuticals:  a  compendium of  guidelines  and  related  materials,  volume 2,
second updated edition. Good manufacturing practices and inspection (2007).  A
training video showing the practical aspects of inspection and manufacturing, and
demonstrating why these aspects are important is also included. […] (AU) 
Data: 2007

Localização: CD 159
Título: Anais do V CAIC – FAMERP
Resumo: Nos Anais do V CAIC da Faculdade de Medicina de São José do Rio
Preto  –  FAMERP  estão  apresentados  os  principais  trabalhos  realizados  na
FAMERP, fomentados pelo CNPq (Bolsa PIBIC),  pela FAMERP (Bolsas BAP e
BIC),  auxílios  pesquisa  e  bolsas  fomentadas  pelas  agências  FAPESP,  CNPq,
CAPEs entre outras. Também estão os trabalhos de outras Instituições do País.
(AU)
Data: 2008
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Localização: CD 160
Título: Anais do XII ECIF e VI CAIC
Resumo: Nos Anais do CAIC & ECIF 2009 da Faculdade de Medicina de São José
do Rio Preto – FAMERP estão apresentados os principais trabalhos realizados na
FAMERP fomentados pelo CNPq (Bolsa  PIBIC),  pela FAMERP (Bolsas BAP e
BIC),  auxílios  pesquisa  e  bolsas  fomentadas  pelas  agências  FAPESP,  CNPq,
CAPEs entre outras. E também apresentações de trabalhos de outras Instituições
do País. (AU).
Data: 2009

Localização: CD 161
Título: Saúde: Estado e municípios juntos superando desigualdades
Resumo: Este  CD-ROM  contém  informações  sobre  a  estrutura  da  Secretaria
Estadual  de  Saúde,  RJ,  e  resumo dos  seus  projetos,  programas e  atividades.
Contém também o resumo do I  Seminário de Planejamento Estratégico e seus
produtos, informações sobre consórcios intermunicipais e projetos e as atividades
em desenvolvimento - detalhamento das ações voltadas para a saúde no Estado.
Data: 2001

Localização: CD 162
Título: Anuário estatístico: informações de saúde Bahia - 1996/1997
Resumo: O  Centro  de  Informações  em  Saúde,  publica  nesta  edição,  as
estatísticas  captadas  pelo  Sistema  de  saúde.  Para  a  análise  das  informações
regional  e  local,  apenas  foram  listadas  as  principais  causas  de  morbidade,
mortalidade  e  as  coberturas  vacinais,  salientando  os  municípios  que  mais
contribuíram  para  os  respectivos  valores  dentro  da  região.  Destaca-se  neste
Anuário, a retomada da publicação de dados de serviços produzidos que incluem
as  consultas  médicas,  odontológicas,  de  enfermagem  e  serviços  de  apoio
diagnóstico e terapêutico/SADT, distribuídas por região e município. (AU)
Data: 2001

Localização: CD 163
Título: Atlas: o uso dos serviços de saúde: Goiânia, Anápolis, Brasília e entorno.
Resumo: Este Atlas é fruto de um grande esforço empreendido por uma equipe
multiprofissional  e  multiinstitucional.  Oferece  um  conjunto  organizado  de
informações, ora apresentado sob a forma de planilhas, tabelas e quadros, noutros
momentos,  sob  a  configuração  de  mapas  regionais  e  municipais.  A  grande
variedade destas informações e as possibilidades abertas com a utilização dos
Sistemas de Informações Georreferenciadas permitem associações cada vez mais
ágeis e visíveis, com novos horizontes na sua utilização. O conjunto dos dados
trabalhados a partir do Sistema de Informação Ambulatorial - SIA e do Sistema de
Informação  Hospitalar  -  SIH,  está  disponibilizado  em  107  planilhas  de  apoio
abrangendo  uma  grande  variedade  de  relacionamentos,  sejam por  regiões  ou
municípios,  por  local  de execução dos serviços ou por local  de residência dos
pacientes,  freqüências e custos (totais,  médios e per  capita)  e  individualizados
pelos anos estudados (1998 a 2002),  compondo mais de 1.000 tabelas,  todas
formatadas,  de  fácil  leitura  e  acessíveis  ao  final  dos  anexos,  nesta  versão
eletrônica. [...] (AU)
Data: 2004

47



Localização: CD 164, 3 ex.
Título: Atlas de saúde do Brasil: 2004
Resumo: O Atlas de Saúde do Brasil tem como objetivo apresentar a distribuição
espacial  de  um  conjunto  de  indicadores  em  anos  recentes,  utilizando  como
unidade espacial os estados e os municípios brasileiros. Estes indicadores incluem
diferentes  dimensões:  perfil  geográfico,  perfil  socioeconômico,  morbidade,
mortalidade  e  outros  serviços.  Ênfase  especial  é  fornecida  aos  dados  de
mortalidade que são apresentados de forma desagregada para os anos de 1997,
1998, 1999, 2000 e 2001 para o país e estados, e em agregados destes anos para
os municípios. Além de mapas, estão incluídos no Atlas, gráficos e tabelas com os
princípios  achados e textos  metodológicos que auxiliarão  no entendimento  dos
indicadores  utilizados.  Foram  utilizados  como  fontes  de  dados  de  saúde  os
Sistemas de Informações do Ministério da Saúde. [...] (AU)
Data: 2004

Localização: CD 165
Título: No olvidamos ni aceptamos: femicidio en Centroamérica 2000-2006
Resumo: El documento que tienen en sus manos es resultado de un arduo trabajo
y de la conjunción de una serie de esfuerzos que buscan un propósito común. La
escalada  de  muertes  violentas  de  mujeres  que  vivimos  en  la  región
centroamericana no solo sesga miles de vidas femeninas al año y siembra un gran
dolor en sus familias y  comunidades.  También reta a nuestras sociedades con
numerosas preguntas que no se dejan fácilmente responder. Carecemos aún de la
información necesaria para conocer mejor las razones. [...] (AU)
Data: 2010

Localização: CD 166
Título: Aborto  no  Brasil  e  países  do  Cone  Sul:  panorama  da  situação  e  dos
estudos acadêmicos
Resumo: [...] Esta coletânea traz um sólido conjunto de reflexões resultantes de
pesquisas sobre o aborto no Brasil e em países do Cone Sul. Tem sua origem no
seminário “Estudos sobre a questão do aborto em países da América do Sul, com
ênfase  no  Brasil”,  realizado  em  2007  por  ocasião  do  Ciclo  de  Eventos
Comemorativos  dos 25 anos do  Núcleo de  Estudos  de População (NEPO)  da
Unicamp. Foi organizado por Maria Isabel Baltar da Rocha em parceria com Agnès
Guillaume, Susana Lerner, Rosana Baeninger e Regina Maria Barbosa, parceiras
na  complexa  empreitada  de reunir  pesquisadores  de  renome para  debater  um
tema tão carente de investigações. [...] (AU)
Data: 2009

Localização: CD 167
Título: Tecendo redes: uma experiência de prevenção de DST/Aids entre meninos
e meninas em situação de rua
Resumo: Tecendo redes é a síntese de uma iniciativa que se mostrou inovadora: o
projeto piloto MMSR – Meninos e Meninas em Situação de Rua, proposto pelo
então  chamado Programa Nacional  de  DST/Aids  do Ministério  da  Saúde (hoje
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais), juntamente com a Área Técnica de
Saúde do Adolescente  do Ministério  da  Saúde,  e  que contou com o apoio  do
UNICEF. O projeto soube juntar, com arte, diferentes organizações da sociedade
civil além de diversas esferas e atores dos governos municipal, estadual e federal,
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para reduzir a vulnerabilidade às DST/Aids entre crianças, adolescentes e jovens
em situação de rua. (AU)
Data: 2011

Localização: CD 168
Título: Sustaining the drive to overcome the global  impact of  neglected tropical
diseases: second who report on neglected tropical diseases
Resumo: O segundo relatório da OMS baseia-se no crescente senso de otimismo
gerado em 2012, pela publicação do Roteiro da OMS. Compromissos por parte dos
ministérios da saúde em países endêmicos, iniciativas globais de saúde, agências
de financiamento e filantrópicas têm aumentado desde 2010, assim como doações
de medicamentos de empresas farmacêuticas e o engajamento da comunidade
científica. Este relatório marca uma nova fase e avalia oportunidades e obstáculos
no controle, eliminação e erradicação de várias dessas doenças. Um progresso
sem  precedentes  nos  últimos  dois  anos  tem  revelado  necessidades  para
refinamentos  nas  estratégias  de  controle  e  novas  ferramentas  técnicas  e
protocolos. [...] (AU)
Data: 2013

Localização: CD 169
Título: Prêmio de incentivo em ciência e tecnologia para o SUS - 2009
Resumo: Apresenta  os  textos,  na  íntegra,  dos  livros  “Prêmio  de  Incentivo  em
Ciência e Tecnologia para o SUS’, dos anos de 2002 a 2009, oito anos seguidos
do Prêmio”.
Data: 2010

Localização: CD 170
Título: CONASS documenta: publicações 2004
Resumo: Este  CD  contém  os  sete  "CONASS  Documenta",  produzidos  pelo
CONASS em 2004, com os seguintes títulos: 1) Estruturação da área de recursos
humanos nas Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal; 2) Atenção
primária: Seminário do CONASS para Construção de Consensos; 3) Para entender
a gestão do Programa de medicamentos de dispensação em caráter excepcional;
4)  Recursos  humanos:  um  desafio  do  tamanho  do  SUS;  5)  Assistência
farmacêutica:  medicamentos  de  dispensação  em  caráter  excepcional;  6)
Covergências  e  divergências  sobre  gestão  e  regionalização  do  SUS:  7)
Acompanhamento e avaliação da atenção primária. (AU)
Data: 2004

Localização: CD 171
Título: Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2012
Resumo: Este  volume contém notas  técnicas  com a  descrição  da  pesquisa  e
considerações  metodológicas,  breve  análise  dos  resultados  e  um  conjunto  de
tabelas com informações que traçam um perfil da situação dos estudantes e de
alguns aspectos do ambiente escolar, no que tange à prevalência de fatores de
risco comportamentais para doenças e agravos não transmissíveis. [...] (AU)
Data: 2013
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Localização: CD 172, 2 ex.
Título: Anais do VI Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva: o sujeito e a saúde
coletiva
Resumo: Este CD contém os Anais do VI Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva
que teve como tema “O Sujeito na Saúde Coletiva”, e os trabalhos organizados por
ordem alfabética de título ou de autor.
Data: 2000

Localização: CD 173
Título: Resumos do 58º Congresso Brasileiro de Enfermagem
Resumo: Este CD contém os resumos dos trabalhos apresentados durante o 58º
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, realizado em Salvador, Bahia,
entre 05 e 09 de novembro de 2006. Para encontrar qualquer trabalho utilize o
menu acima, para buscar por autor ou título do trabalho. Todas as listas estão em
ordem alfabética. (AU)
Data: 2006

Localização: CD 174
Título: Brasil,  Direitos  Humanos  2008:  a  realidade  do  País  aos  60  anos  da
Declaração Universal: artigos, entrevistas, reportagens
Resumo: [...]  Nesta  edição  de  2008,  crescem  os  depoimentos  de  segmentos
vulneráveis e excluídos. Quilombolas, índios, pessoas com deficiência, crianças e
adolescente, idosos, mulheres, sem-terra, sem-teto, enfim, todos os setores alvo
de preconceitos, discriminação ou violência ocupam o espaço do livro para reiterar
suas denúncias e debater as políticas públicas necessárias – ou já em curso –
para superar um cenário que ainda é de insuportáveis violações. [...] (AU)
Data: 2008

Localização: CD 175, 2 ex. 
Título: Dengue: decifra-me ou devoro-te
Resumo: Apresenta uma série de imagens, vídeos, entrevistas e textos sobre a
dengue que tem o objetivo de auxiliar o profissional da saúde no trabalho com os
pacientes,  na  prevenção  e  na  formação  das  equipes  de  saúde.  O  conteúdo
apresentado  trata  dos  mitos  e  erros  sobre  a  dengue,  aspectos  clínicos,
epidemiologia,  casos clínicos,  manejo,  organização dos serviços  e perguntas e
respostas sobre a doença. (AU)
Data: 2009

Localização: CD 176, 2 ex. 
Título: Decit: projetos apoiados e indicadores básicos
Resumo: Este CD-ROM apresenta o conjunto de projetos de pesquisa apoiados
pelo Ministério da Saúde, por intermédio do Departamento de Ciência e Tecnologia
(Decit),  da  Secretaria  de  Ciência,  Tecnologia  e  Insumos Estratégicos  (SCTIE),
entre os anos de 2002 e 2007. [...] (AU)
Data: 2007
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Localização: CD 177
Título: Decit: publicações, 2 ex. 
Resumo: Neste CD-ROM estão reunidas todas as publicações de referência do
Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria  de Ciência,  Tecnologia e
Insumos  Estratégicos  produzidas  no  período  de  2004  a  março  de  2008.  Os
objetivos  principais  deste  material  são  divulgar  as  ações  desenvolvidas  pelo
Departamento e facilitar o acesso a essas informações a gestores e profissionais
de saúde. (AU)
Data: 2007

Localização: CD 178
Título: Curso de Graduação em Administração: modalidade a distância: e-book 1
Resumo: Este E-book contêm três CDs, cada um com três períodos do Curso.
Esse recurso didático foi idealizado como um conjunto de atividades promovidas
pelos  organizadores  do  Curso  de  Administração,  Projeto  Piloto  em  25
universidades públicas, federais e estaduais e com o objetivo de representar um
grande  repositório  das  mais  diversas  disciplinas  do  Curso  de  Graduação  em
Administração a Distância.
Data: 2006

Localização: CD 179
Título: Curso de Graduação em Administração: modalidade a distância: e-book 2
Resumo: Este E-book contêm três CDs, cada um com três períodos do Curso.
Esse recurso didático foi idealizado como um conjunto de atividades promovidas
pelos  organizadores  do  Curso  de  Administração,  Projeto  Piloto  em  25
universidades públicas, federais e estaduais e com o objetivo de representar um
grande  repositório  das  mais  diversas  disciplinas  do  Curso  de  Graduação  em
Administração a Distância.
Data: 2006

Localização: 180
Título: Curso de Graduação em Administração: modalidade a distância: e-book 3
Resumo: Este E-book contêm três CDs, cada um com três períodos do Curso.
Esse recurso didático foi idealizado como um conjunto de atividades promovidas
pelos  organizadores  do  Curso  de  Administração,  Projeto  Piloto  em  25
universidades públicas, federais e estaduais e com o objetivo de representar um
grande  repositório  das  mais  diversas  disciplinas  do  Curso  de  Graduação  em
Administração a Distância.
Data: 2006

Localização: CD 181
Título: 12ª Conferência Nacional de Saúde: Conferência Sergio Arouca
Resumo: Este CD contém o Relatório Final da 12ª CNS; os jornais da 12ª;  os
manuais que continha a programação; o Regimento da Conferência, documentos
sobre a Conferência do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Saúde; o
Consolidado dos Relatórios das Conferências Estaduais;  o Relatório Preliminar;
Teses de entidades  referentes  aos eixos  temáticos  da Conferência,  galeria  de
fotos, dentre outros.
Data: 2004
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Localização: CD 182
Título: SomaSUS - Sistema de Apoio à Organização e Elaboração de Projetos de
Investimentos em Saúde: auxiliando a elaboração de projetos de investimentos em
saúde: versão 2007
Resumo: O SomaSUS é um sistema de informações, criado para auxiliar gestores
e técnicos na elaboração de projetos de investimentos em infra-estrutura de saúde.
Data: 2007 

Localização: CD 183
Título: SomaSUS. Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos
em Saúde
Resumo: O  Sistema de  Apoio  à  Elaboração de Projetos  de  Investimentos  em
Saúde (SomaSUS) é uma ferramenta elaborada para auxiliar gestores e técnicos
de instituições de saúde a planejar, avaliar e elaborar projetos de investimentos em
infra-estrutura. (AU)
Data: 2009

Localização: CD 184
Título: Brasil livre da tuberculose
Resumo: Este trabalho destina-se a arquitetos e engenheiros que atuam na área
da  saúde  e  busca  organizar  informações  para  os  projetos  de  arquitetura  de
ambientes de saúde, onde se realiza atendimentos a pacientes com tuberculose.
Em tais ambientes, além do cuidado com as questões da arquitetura, é necessário
atender  as  exigências  de  biossegurança,  devido  ao  risco  de  transmissão  dos
microorganismos causadores da tuberculose. [...] (AU)
Data: 2012

Localização: CD 185
Título: Viver sem limite - Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Resumo: Ao lançar o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência Viver
sem Limite, por meio do Decreto 7.612, de 17 de novembro de 2011, o Governo
Federal ressalta o compromisso do Brasil com as prerrogativas da Convenção da
ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo nosso país
com  equivalência  de  emenda  constitucional.  O  Brasil  tem  avançado  na
implementação dos apoios necessários ao pleno e efetivo exercício da capacidade
legal por todas as pessoas com deficiência, ao empenhar-se na equiparação de
oportunidades  para  que  a  deficiência  não  seja  utilizada  como  impedimento  à
realização  de  sonhos,  desejos  e  projetos,  valorizando  o  protagonismo  e  as
escolhas dos brasileiros com e sem deficiência. (AU)
Data: 2013

Localização: CD 186
Título: 1º Censo de Recursos Humanos da Atenção Primária em Minas Gerais
Resumo: O  1º  Censo  de  Recursos  Humanos  da  Atenção  Primária  em Minas
Gerais teve como objetivo central identificar todos os profissionais de saúde que
atuam na Atenção Primária à Saúde (APS) no Estado, considerando a totalidade
das Unidades Básicas de Saúde (UBS), localizadas nos 853 municípios de Minas
Gerais. As perguntas que nortearam o trabalho foram as seguintes: a) quem são
os  profissionais  que  atuam  na  Atenção  Primária  à  Saúde;  b)  quantos  são  os
profissionais de APS no Estado; c) onde estão localizados estes profissionais. [...]
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(AU)
Data: 2006

Localização: CD 187
Título: World Health Statistics 2012
Resumo: Estatística Mundial da Saúde 2012 da OMS é a compilação anual de
dados relacionados com a saúde dos seus 194 Estados-Membros,  e  inclui  um
resumo dos progressos realizados na consecução dos objetivos relacionados com
a saúde de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e os objetivos associados. Este
ano,  também incluem  resumos  de  destaque  sobre  os  temas  de  doenças  não
transmissíveis, a cobertura de saúde universal e cobertura de registro civil. (AU) 
Data: 2012 

Localização: CD 188
Título: Maquete virtual da clínica da sua família 
Resumo: Este  CD  é  composto  de  um  Guia  de  referência  rápido:  carteira  de
serviços: Relação de Serviços prestados na Atenção Primária à Saúde, ago. 2010,
118 p.; Anexo técnico B do Contrato de Gestão: acompanhamento do contrato,
avaliação e metas para os serviços de saúde - área de planejamento; um vídeo
sobre o 'Programa Presente', que representa uma reforma no sistema de saúde
em nível municipal, no município do Rio de Janeiro, e mais outro com a 'Maquete
virtual da Clínica de sua família’.
Data: 2013

Localização: CD 189
Título: Autismo: você sabe o que é?
Resumo: Autismo:  você  sabe  o  que  é?  Este  CD  não  pretende  responder
plenamente  a  está  pergunta,  mas  sim  facilitar  aos  agentes  de  saúde,
especialmente  os  pediatras,  a  identificação  dos  primeiros  sinais  de  autismo  e
outros  transtornos  do  desenvolvimento  correlativos  ao  autismo  em  bebês  e
crianças.  [...]  Discorre  ainda  sobre  o  transtorno  com  os  seguintes  itens:  1.
Diagnóstico  de  autismo  em bebês;  2.  Diagnóstico  de  autismo  em crianças;  3.
Turma  da  Mônica:  um  amiguinho  diferente;  4.  Autismo:  mitos  e  verdades;  5.
Critérios diagnósticos; 5. O pianista Glenn Gould - Síndrome de Asperger: uma
patografia. (AU)
Data: 2004

Localização: CD 190
Título: Projeto Qualidade de Vida
Resumo: [...] A elaboração do Guia de Qualidade de Vida representa um esforço
para o estabelecimento de um debate sobre a importância do tema no trabalho das
organizações  na  medida  em  que  apresenta  opiniões  de  profissionais.  Boas
práticas capazes de serem replicadas e modelos de gestão eficientes. Este guia foi
idealizado  para  servir  como  suporte  para  a  discussão  e  o  planejamento  em
qualidade de vida nas instituições de segurança pública  do país.  Dessa forma
podemos acompanhar durante sua leitura a opinião de diversos especialistas na
área, desde autoridades nacionais e estaduais, aos desenvolvedores de iniciativas
locais aqui  contempladas.  Com o anexo no CD encartado neste Guia,  também
serão  encontradas  as  entrevistas  com  alguns  especialistas,  sobre  os  temas
abrangidos, bem como documentos e atos normativos federais e estaduais que
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poderão auxiliar o leitor. (AU)
Data: 2010

Localização: CD 191
Título: Da  vida  que  resiste:  vivência  de  psicólogas(os)  entre  a  ditadura  e  a
democracia
Resumo: Neste CD está contido o livro que "apresenta as entrevistas realizadas
com psicólogos do Estado que vivenciaram a ditadura e têm algo a dizer sobre o
terrorismo de Estado ou sobre as ações de resistência ocorridas no período da
ditadura civil-militar do Brasil (1964-1985)". (AU)
Data: 2014

Localização: CD 192
Título: Publicações do Sistema Conselhos de Psicologia
Resumo: Este  CD-ROM  reúne  várias  publicações  do  Sistema  Conselhos  de
Psicologia. São livros com texto integral, de diversas áreas onde a Psicologia atua
e dá sua fundamental contribuição à sociedade.
Data: 2013

Localização: CD 193, 3 ex. 
Título: Anais do II Seminário Internacional Formação de Trabalhadores Técnicos
em Saúde no Mercosul
Resumo: Este CD é resultado do projeto “A Educação Profissional em Saúde no
Brasil e nos Países do Mercosul: perspectivas e limites para a formação integral de
trabalhadores face aos desafios das políticas de saúde”, realizado no período de
2010-2012,  com recursos  do  Ministério  da  Saúde  através  do  Plano  Diretor  do
Observatório dos Técnicos em Saúde da Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio/Fiocruz”. (AU)
Data: 2014

Localização: CD 194, 2 ex.
Título: Condições de Acesso das Pessoas com Deficiência aos Bens Sociais do
Estado do Rio Grande do Sul
Resumo: [...]  Ainda  há muito  a  ser  feito  para  que  o  direito  das  pessoas com
deficiência  seja  uma  realidade  em  nossa  sociedade,  bem  como  para  que  as
oportunidades e acesso a bens e serviços sejam de fato para todos. É isto que nos
mostra o conteúdo expresso nesta obra “Condições de Acesso das Pessoas com
Deficiência aos Bens Sociais do Estado do RS”. [...] Este livro é resultado de uma
pesquisa realizada nos 496 municípios do RS sobre Condições de Acesso das
Pessoas com Deficiência aos Bens Sociais do Estado do Rio Grande do Sul, com
vistas à socialização dos resultados e à divulgação da realidade encontrada nessa
área dos direitos humanos. [...] (AU)
Data: 2014

Localização: CD 195, 5 ex.
Título: Qualificação de gestores do SUS
Resumo: O  CD-ROM é  uma  das  ferramentas  utilizadas  para  a  veiculação  do
material didático do curso. Este contém vários textos, legislação, vídeos, filmes e
outros. 
Data: 2009
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Localização: CD 196
Título: Ensino médico no Brasil: desafios e prioridades, no contexto do SUS: um
estudo a partir de seis estados brasileiros. 
Resumo: Este trabalho, realizado entre 2004 e 2007, teve como objetivo estudar o
processo  da  formação  médica  no  Brasil,  a  partir  de  seis  estados  brasileiros,
alcançando  as  cinco  grandes  regiões  do  país.  Utilizaram-se  entrevistas,
questionários, levantamentos de dados e documentos, e observação participante.
Alunos do internato de medicina foram o foco da pesquisa, em 13 cursos médicos
de Goiás, Tocantins, Alagoas, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, num
total de 1004 estudantes. [...] (AU)
Data: 2007

Localização: CD 197
Título: Plano Nacional de Saúde: um pacto pela saúde no Brasil
Resumo: A publicação resume de maneira simples o conteúdo do Plano Nacional
de Saúde 2004-2007 - Um pacto pela saúde no Brasil. (AU)
Data: 2004

Localização: CD 198
Título: Perfil dos idosos do Rio Grande do Sul: relatório de pesquisa
Resumo: [...] Através das verificações das características das cidades usando as
experiências dos idosos que vivenciam esse ambiente, com diferentes graus de
dependência,  poderemos  descrever  a  adequação  do  meio  em  que  vivem  às
mudanças  relacionadas  ao  envelhecimento.  Portanto,  é  importante  observar  o
meio através da perspectiva do idoso, identificando as vantagens e barreiras que
os idosos encontram no seu ambiente. [...] (AU)
Data: 2011

Localização: CD 199
Título: Rede Cegonha Metropolitana - IBGE
Resumo: Este CD é uma compilação de materiais  didáticos  de vários  autores
sobre redes, atenção básica à saúde e a Portaria Rede Cegonha.
Data: s.d.

Localização: CD 200, 3 ex. 
Título: Saúde da mulher - SES/RS
Resumo: O CD é composto de cópias de publicações do Ministério  da Saúde
como: Técnicas e procedimentos de laboratório;  Anticoncepção de emergência;
Manual técnico: pré-natal e puerpério; Gestação de alto risco; Manual dos comitês
de mortalidade materna; Manual dos comitês de prevenção do óbito infantil e fetal
e de portarias federal e estadual.
Data: s.d. 

Localização: CD 201
Título: Livro de resumos
Resumo: [...] Entre as questões abordadas nos trabalhos científicos apresentados
durante  o  evento  se  destacam:  Avaliação  de  sistemas,  políticas,  programas  e
serviços  de  saúde;  Avaliação  de  tecnologias  médico-sanitárias;  Ensino  de
epidemiologia;  Epidemiologia  das  doenças  crônicas  não-transmissíveis  (câncer,
doenças cardiovasculares); Epidemiologia das doenças infecciosas e parasitárias

55



(DST,  AIDS,  Tuberculose,  Hanseníase);  Doenças  infecciosas  emergentes  e  re-
emergentes; Epidemiologia de acidentes, violências e lesões físicas; Epidemiologia
de  grupos  populacionais  vulneráveis;  Epidemiologia  e  ambiente;  Epidemiologia
genética e molecular; Epidemiologia nutricional; Epidemiologia social e iniqüidades
em saúde;  Ética  em  epidemiologia;  Interdisciplinaridade  e  intersetorialidade  na
epidemiologia, entre outros. [...] (AU)
Data: 2008

Localização: CD 202
Título: Decit: publicações
Resumo: Este CD-ROM apresenta o conjunto de publicações de referência para o
Departamento  de  Ciência  e  Tecnologia  (Decit),  da  Secretaria  de  Ciência,
Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Produzidas no período
de 2004 à 2009,  todas as publicações também estão disponíveis  na Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS).
Data: s.d.

Localização: CD 203
Título: El desafío a la epidemilogía: 25 aniversario de lá Reunión de Buenos Aires,
Argentina, (1983-2008) 
Resumo: Este CD-ROM contiene diversas publicaciones de la OPS como: 1) Boletín
Epidemiológico:  celebrando  100  Años  de  Salud,  1980-2001;  2)  El  desafío  de  la
epidemiología:  problemas  y  lecturas  seleccionadas;  3)  Usos  y  perspectivas  de  la
epidemiología.  Documento  del  Seminário  sobre  Usos  y  Perspectivas  dela
Epidemiología, Buenos Aires, 7-10 Noviembre 1983; 4) Estadísticas de Salud en las
Américas; 5) Salud en las Américas 2007, v. 1 e v. 2. 
Data: 2001

Localização: CD 204
Título: Censo demográfico 2000: resultados preliminares
Resumo: A  divulgação  do  Censo  2000  procurou  levar  para  cada  segmento  de
usuários,  as  mídias  mais apropriadas -  publicações impressas,  Internet  e  arquivos
digitais  -  fazendo  uso  de  maneira  intensiva  de  modernas  tecnologias,  e  seus
resultados revelam as principais características demográficas e socioeconômicas da
população  brasileira  no  início  do  novo  milênio.  As  publicações  listadas  a  seguir
apresentam as tabelas básicas, enriquecidas de comentários, gráficos e cartogramas,
e são acompanhadas de CD-ROM que contêm as informações do volume impresso
em pdf e as tabelas em formato de planilha eletrônica, acrescidos por um conjunto
adicional de tabelas e de níveis geográficos. (AU)
Data: 2000

Localização: CD 205
Título: Censo demográfico 2000: primeiros resultados da amostra
Resumo: Este  CD-ROM  [...]  contêm  a  menor  unidade  de  informação  -  os
microdados. Foram aperfeiçoadas e estão disponíveis ferramentas digitais, como o
Estatcart  -  um sistema de exploração de dados georreferenciados, que oferece
visualização  em  diversos  níveis  geográficos  (estados,  municípios,  distritos  e
setores censitários); os bancos de dados acessáveis via Internet, como o Sistema
de Recuperação de Dados Agregados - SIDRA - que possibilita a recuperação de
centenas  de  tabelas,  e  o  Banco  Multidimensional  Estatístico  que  se  situa  na
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fronteira  tecnológica,  permitindo  o  cruzamento  de  informações  a  partir  dos
microdados  em  múltiplas  dimensões;  e  ainda  um  Servidor  de  Mapas,  que
possibilita visualizar áreas e agregar informações, funcionando como um facilitador
em estudos que utilizam em suas análises a dimensão espacial.[...] (AU)
Data: 2002

Localização: CD 206
Título:  Atlas  de  desenvolvimento  da  atenção  à  saúde  no  SUS:  informações
integradas da Secretaria de Atenção à Saúde da SAS - Subsídios para a gestão:
Estado do Rio Grande do Sul
Resumo: Esta publicação digitalizada apresenta um estudo analítico que valoriza a
utilização de dados de fonte primária, não disponíveis nos Sistemas Nacionais de
informações do Sistema único de Saúde – SUS, por se tratarem de informações de
processos  estabelecidos  no  âmbito  dos  Departamentos  e  áreas  Técnicas  da
Secretaria  de Atenção à Saúde – SAS. Reproduz “fotografias instantâneas”  da
atenção à saúde prestada no âmbito do Distrito Federal, Estados e suas Capitais,
em tempo delimitado, que demonstram a situação da organização e implantação
das  políticas  nacionais  de  competência  das  esferas  de  governo  e
acompanhamento da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS. (AU)
Data: 2008

Localização: CD 207
Título:  Atlas  de  desenvolvimento  da  atenção  à  saúde  no  SUS:  informações
integradas da Secretaria de Atenção à Saúde da SAS - Subsídios para a gestão:
Estado do Paraná
Resumo: Esta publicação digitalizada apresenta um estudo analítico que valoriza a
utilização de dados de fonte primária, não disponíveis nos Sistemas Nacionais de
informações do Sistema único de Saúde – SUS, por se tratarem de informações de
processos  estabelecidos  no  âmbito  dos  Departamentos  e  áreas  Técnicas  da
Secretaria  de Atenção à Saúde – SAS. Reproduz “fotografias instantâneas”  da
atenção à saúde prestada no âmbito do Distrito Federal, Estados e suas Capitais,
em tempo delimitado, que demonstram a situação da organização e implantação
das  políticas  nacionais  de  competência  das  esferas  de  governo  e
acompanhamento da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS. (AU)
Data: 2008 

Localização: CD 208
Título:  Atlas  de  desenvolvimento  da  atenção  à  saúde  no  SUS:  informações
integradas da Secretaria de Atenção à Saúde da SAS - Subsídios para a gestão:
Estado do Rio de Janeiro
Resumo: Esta publicação digitalizada apresenta um estudo analítico que valoriza a
utilização de dados de fonte primária, não disponíveis nos Sistemas Nacionais de
informações do Sistema único de Saúde – SUS, por se tratarem de informações de
processos  estabelecidos  no  âmbito  dos  Departamentos  e  áreas  Técnicas  da
Secretaria  de Atenção à Saúde – SAS. Reproduz “fotografias instantâneas”  da
atenção à saúde prestada no âmbito do Distrito Federal, Estados e suas Capitais,
em tempo delimitado, que demonstram a situação da organização e implantação
das  políticas  nacionais  de  competência  das  esferas  de  governo  e
acompanhamento da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS. (AU)
Data: 2008 
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Localização: CD 209
Título:  Atlas  de  desenvolvimento  da  atenção  à  saúde  no  SUS:  informações
integradas da Secretaria de Atenção à Saúde da SAS - Subsídios para a gestão:
Estado do Espírito Santo
Resumo: Esta publicação digitalizada apresenta um estudo analítico que valoriza a
utilização de dados de fonte primária, não disponíveis nos Sistemas Nacionais de
informações do Sistema único de Saúde – SUS, por se tratarem de informações de
processos  estabelecidos  no  âmbito  dos  Departamentos  e  áreas  Técnicas  da
Secretaria  de Atenção à Saúde – SAS. Reproduz “fotografias instantâneas”  da
atenção à saúde prestada no âmbito do Distrito Federal, Estados e suas Capitais,
em tempo delimitado, que demonstram a situação da organização e implantação
das  políticas  nacionais  de  competência  das  esferas  de  governo  e
acompanhamento da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS. (AU)
Data: 2008 

Localização: CD 210
Título:  Atlas  de  desenvolvimento  da  atenção  à  saúde  no  SUS:  informações
integradas da Secretaria de Atenção à Saúde da SAS - Subsídios para a gestão:
Estado do Mato Grosso
Resumo: Esta publicação digitalizada apresenta um estudo analítico que valoriza a
utilização de dados de fonte primária, não disponíveis nos Sistemas Nacionais de
informações do Sistema único de Saúde – SUS, por se tratarem de informações de
processos  estabelecidos  no  âmbito  dos  Departamentos  e  áreas  Técnicas  da
Secretaria  de Atenção à Saúde – SAS. Reproduz “fotografias instantâneas”  da
atenção à saúde prestada no âmbito do Distrito Federal, Estados e suas Capitais,
em tempo delimitado, que demonstram a situação da organização e implantação
das  políticas  nacionais  de  competência  das  esferas  de  governo  e
acompanhamento da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS. (AU)
Data: 2008 

Localização: CD 211
Título:  Atlas  de  desenvolvimento  da  atenção  à  saúde  no  SUS:  informações
integradas da Secretaria de Atenção à Saúde da SAS - Subsídios para a gestão:
Estado de Goiás 
Resumo: Esta publicação digitalizada apresenta um estudo analítico que valoriza a
utilização de dados de fonte primária, não disponíveis nos Sistemas Nacionais de
informações do Sistema único de Saúde – SUS, por se tratarem de informações de
processos  estabelecidos  no  âmbito  dos  Departamentos  e  áreas  Técnicas  da
Secretaria  de Atenção à Saúde – SAS. Reproduz “fotografias instantâneas”  da
atenção à saúde prestada no âmbito do Distrito Federal, Estados e suas Capitais,
em tempo delimitado, que demonstram a situação da organização e implantação
das  políticas  nacionais  de  competência  das  esferas  de  governo  e
acompanhamento da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS. (AU)
Data: 2008 
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Localização: CD 212
Título:  Atlas  de  desenvolvimento  da  atenção  à  saúde  no  SUS:  informações
integradas da Secretaria de Atenção à Saúde da SAS - Subsídios para a gestão:
Estado do Distrito Federal
Resumo: Esta publicação digitalizada apresenta um estudo analítico que valoriza a
utilização de dados de fonte primária, não disponíveis nos Sistemas Nacionais de
informações do Sistema único de Saúde – SUS, por se tratarem de informações de
processos  estabelecidos  no  âmbito  dos  Departamentos  e  áreas  Técnicas  da
Secretaria  de Atenção à Saúde – SAS. Reproduz “fotografias instantâneas”  da
atenção à saúde prestada no âmbito do Distrito Federal, Estados e suas Capitais,
em tempo delimitado, que demonstram a situação da organização e implantação
das  políticas  nacionais  de  competência  das  esferas  de  governo  e
acompanhamento da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS. (AU)
Data: 2008 

Localização: CD 213
Título:  Atlas  de  desenvolvimento  da  atenção  à  saúde  no  SUS:  informações
integradas da Secretaria de Atenção à Saúde da SAS - Subsídios para a gestão:
Estado do Piauí
Resumo: Esta publicação digitalizada apresenta um estudo analítico que valoriza a
utilização de dados de fonte primária, não disponíveis nos Sistemas Nacionais de
informações do Sistema único de Saúde – SUS, por se tratarem de informações de
processos  estabelecidos  no  âmbito  dos  Departamentos  e  áreas  Técnicas  da
Secretaria  de Atenção à Saúde – SAS. Reproduz “fotografias instantâneas”  da
atenção à saúde prestada no âmbito do Distrito Federal, Estados e suas Capitais,
em tempo delimitado, que demonstram a situação da organização e implantação
das  políticas  nacionais  de  competência  das  esferas  de  governo  e
acompanhamento da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS. (AU)
Data: 2008

Localização: CD 214
Título:  Atlas  de  desenvolvimento  da  atenção  à  saúde  no  SUS:  informações
integradas da Secretaria de Atenção à Saúde da SAS - Subsídios para a gestão:
Estado do Maranhão
 Resumo: Esta publicação digitalizada apresenta um estudo analítico que valoriza
a utilização de dados de fonte primária, não disponíveis nos Sistemas Nacionais de
informações do Sistema único de Saúde – SUS, por se tratarem de informações de
processos  estabelecidos  no  âmbito  dos  Departamentos  e  áreas  Técnicas  da
Secretaria  de Atenção à Saúde – SAS. Reproduz “fotografias instantâneas”  da
atenção à saúde prestada no âmbito do Distrito Federal, Estados e suas Capitais,
em tempo delimitado, que demonstram a situação da organização e implantação
das  políticas  nacionais  de  competência  das  esferas  de  governo  e
acompanhamento da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS. (AU).
Data: 2008
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Localização: CD 215
Título:  Atlas  de  desenvolvimento  da  atenção  à  saúde  no  SUS:  informações
integradas da Secretaria de Atenção à Saúde da SAS - Subsídios para a gestão:
Estado do Ceará
Resumo: Esta publicação digitalizada apresenta um estudo analítico que valoriza a
utilização de dados de fonte primária, não disponíveis nos Sistemas Nacionais de
informações do Sistema único de Saúde – SUS, por se tratarem de informações de
processos  estabelecidos  no  âmbito  dos  Departamentos  e  áreas  Técnicas  da
Secretaria  de Atenção à Saúde – SAS. Reproduz “fotografias instantâneas”  da
atenção à saúde prestada no âmbito do Distrito Federal, Estados e suas Capitais,
em tempo delimitado, que demonstram a situação da organização e implantação
das  políticas  nacionais  de  competência  das  esferas  de  governo  e
acompanhamento da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS. (AU)
Data: 2008

Localização: CD 216
Título:  Atlas  de  desenvolvimento  da  atenção  à  saúde  no  SUS:  informações
integradas da Secretaria de Atenção à Saúde da SAS - Subsídios para a gestão:
Estado da Bahia 
Resumo: Esta publicação digitalizada apresenta um estudo analítico que valoriza a
utilização de dados de fonte primária, não disponíveis nos Sistemas Nacionais de
informações do Sistema único de Saúde – SUS, por se tratarem de informações de
processos  estabelecidos  no  âmbito  dos  Departamentos  e  áreas  Técnicas  da
Secretaria  de Atenção à Saúde – SAS. Reproduz “fotografias instantâneas”  da
atenção à saúde prestada no âmbito do Distrito Federal, Estados e suas Capitais,
em tempo delimitado, que demonstram a situação da organização e implantação
das  políticas  nacionais  de  competência  das  esferas  de  governo  e
acompanhamento da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS. (AU)
Data: 2008 

Localização: CD 217
Título:  Atlas  de  desenvolvimento  da  atenção  à  saúde  no  SUS:  informações
integradas da Secretaria de Atenção à Saúde da SAS - Subsídios para a gestão:
Estado do Alagoas
Resumo: Esta publicação digitalizada apresenta um estudo analítico que valoriza a
utilização de dados de fonte primária, não disponíveis nos Sistemas Nacionais de
informações do Sistema único de Saúde – SUS, por se tratarem de informações de
processos  estabelecidos  no  âmbito  dos  Departamentos  e  áreas  Técnicas  da
Secretaria  de Atenção à Saúde – SAS. Reproduz “fotografias instantâneas”  da
atenção à saúde prestada no âmbito do Distrito Federal, Estados e suas Capitais,
em tempo delimitado, que demonstram a situação da organização e implantação
das  políticas  nacionais  de  competência  das  esferas  de  governo  e
acompanhamento da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS. (AU)
Data: 2008 

60



Localização: CD 218
Título:  Atlas  de  desenvolvimento  da  atenção  à  saúde  no  SUS:  informações
integradas da Secretaria de Atenção à Saúde da SAS - Subsídios para a gestão:
Estado do Acre
Resumo: Esta publicação digitalizada apresenta um estudo analítico que valoriza a
utilização de dados de fonte primária, não disponíveis nos Sistemas Nacionais de
informações do Sistema único de Saúde – SUS, por se tratarem de informações de
processos  estabelecidos  no  âmbito  dos  Departamentos  e  áreas  Técnicas  da
Secretaria  de Atenção à Saúde – SAS. Reproduz “fotografias instantâneas”  da
atenção à saúde prestada no âmbito do Distrito Federal, Estados e suas Capitais,
em tempo delimitado, que demonstram a situação da organização e implantação
das  políticas  nacionais  de  competência  das  esferas  de  governo  e
acompanhamento da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS. (AU)
Data: 2008

Localização: CD 219
Título:  Atlas  de  desenvolvimento  da  atenção  à  saúde  no  SUS:  informações
integradas da Secretaria de Atenção à Saúde da SAS - Subsídios para a gestão:
Estado do Amazonas
Resumo: Esta publicação digitalizada apresenta um estudo analítico que valoriza a
utilização de dados de fonte primária, não disponíveis nos Sistemas Nacionais de
informações do Sistema único de Saúde – SUS, por se tratarem de informações de
processos  estabelecidos  no  âmbito  dos  Departamentos  e  áreas  Técnicas  da
Secretaria  de Atenção à Saúde – SAS. Reproduz “fotografias instantâneas”  da
atenção à saúde prestada no âmbito do Distrito Federal, Estados e suas Capitais,
em tempo delimitado, que demonstram a situação da organização e implantação
das  políticas  nacionais  de  competência  das  esferas  de  governo  e
acompanhamento da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS. (AU)
Data: 2008

Localização: CD 220
Título:  Atlas  de  desenvolvimento  da  atenção  à  saúde  no  SUS:  informações
integradas da Secretaria de Atenção à Saúde da SAS - Subsídios para a gestão:
Estado do Amapá
Resumo: Esta publicação digitalizada apresenta um estudo analítico que valoriza a
utilização de dados de fonte primária, não disponíveis nos Sistemas Nacionais de
informações do Sistema único de Saúde – SUS, por se tratarem de informações de
processos  estabelecidos  no  âmbito  dos  Departamentos  e  áreas  Técnicas  da
Secretaria  de Atenção à Saúde – SAS. Reproduz “fotografias instantâneas”  da
atenção à saúde prestada no âmbito do Distrito Federal, Estados e suas Capitais,
em tempo delimitado, que demonstram a situação da organização e implantação
das  políticas  nacionais  de  competência  das  esferas  de  governo  e
acompanhamento da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS. (AU)
Data: 2008 
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Localização: CD 221 
Título:  Atlas  de  desenvolvimento  da  atenção  à  saúde  no  SUS:  informações
integradas da Secretaria de Atenção à Saúde da SAS - Subsídios para a gestão:
Estado do Rondônia
Resumo: Esta publicação digitalizada apresenta um estudo analítico que valoriza a
utilização de dados de fonte primária, não disponíveis nos Sistemas Nacionais de
informações do Sistema único de Saúde – SUS, por se tratarem de informações de
processos  estabelecidos  no  âmbito  dos  Departamentos  e  áreas  Técnicas  da
Secretaria  de Atenção à Saúde – SAS. Reproduz “fotografias instantâneas”  da
atenção à saúde prestada no âmbito do Distrito Federal, Estados e suas Capitais,
em tempo delimitado, que demonstram a situação da organização e implantação
das  políticas  nacionais  de  competência  das  esferas  de  governo  e
acompanhamento da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS. (AU)
Data: 2008 
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