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O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa 
no Brasil o melhor da produção científica internacional. Ele conta com um acervo de mais de 
53 mil títulos com texto completo, 129 bases referenciais, 11 bases dedicadas exclusivamente 
a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e 
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13. DATASUS 
Trata sobre o projeto de Interoperabilidade SOA-SUS. Nesta área você poderá ter acesso às 
principais ações desenvolvidas pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS) no que 
se refere a normas, padrões, catálogo de serviços dos sistemas desenvolvidos pelo setor, além 
de manuais e componentes. 
O objetivo é promover a utilização de uma arquitetura da informação em saúde que 
contemple a representação de conceitos para permitir o compartilhamento de dados em 
saúde, além da cooperação de todos os profissionais, estabelecimentos de saúde e demais 
envolvidos na atenção à saúde prestada ao usuário do SUS, em meio seguro e com respeito 
ao direito de privacidade. 
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE se constitui no principal provedor de 
dados e informações do País, que atendem às necessidades dos mais diversos segmentos da 
sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas governamentais federal, estadual e 
municipal. 
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15. MINISTÉRIO DA SAÚDE 
O Ministério da Saúde é o órgão do Poder Executivo Federal responsável pela organização e 
elaboração de planos e políticas públicas voltados para a promoção, a prevenção e a 
assistência à saúde dos brasileiros. 
É função do Ministério dispor de condições para a proteção e recuperação da saúde da 
população, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias e 
melhorando a vigilância à saúde, dando, assim, mais qualidade de vida ao brasileiro. 
 
http://portalms.saude.gov.br/ 
www.saude.gov.br 
 
 
 

16. REDE APS 
A Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde tem o objetivo de proporcionar a 
comunicação e articulação entre pesquisadores, profissionais, usuários e gestores da APS. 
Busca também promover a melhoria da utilização dos resultados em pesquisa para qualificar a 
gestão e potencializar o conhecimento. 
 
www.rededepesquisaaps.org.br 
 


