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A BVS é reconhecida como uma coleção descentralizada e dinâmica de 
fontes de informações técnico-científicas em saúde, organizada e armazenada 
em formato digital e acessível de forma livre na internet. É constituída de um 
espaço comum entre os usuários e os produtores de informação com acesso 
equitativo ao conhecimento, operando como rede de produtos e dos serviços 
diferenciados do conjunto de fontes de informação disponíveis na internet 
por obedecer a critérios de seleção e controle de qualidade.

Com o objetivo de auxiliar a criação e a implantação de uma BVS, 
a Bireme, em cooperação técnica com o Governo do Brasil, desenvolveu 
aplicativos capazes de prover informação científica em diferentes meios, 
formatos, pacotes e linguagens. Desde então, este conjunto de aplicativos 
passou a ser entendido com o Modelo BVS, integrando as ações de uma rede 
de produtores, intermediários e usuários de informação, por meio da gestão 
descentralizada de produtos e serviços informacionais na internet. Outro 
fator importante na disseminação da informação em saúde são as bases de 
dados bibliográficas, que têm como conteúdo referências de artigos e do-
cumentos científicos, com ou sem resumo, utilizadas de modo compatível 
com outras bases nacionais e internacionais.

No Ministério da Saúde, a BVS MS, vinculada à CGDI, é o setor res-
ponsável por garantir o acesso livre ao acervo literário da esfera federal do 
SUS, proporcionando a integridade da informação produzida. A BVS MS 
tem o objetivo de subsidiar as ações de promoção, recuperação e assistência 
em saúde, a capacitação e a tomada de decisão nos diferentes níveis do setor 
Saúde. Sua implementação se caracteriza pelo acesso ao acervo bibliográfico 
do MS, especificamente aos textos completos dos documentos publicados, 
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às Áreas Temáticas, ao Sistema de Legislação da Saúde e aos produtos e ser-
viços da Terminologia da Saúde, como Tesauro MS, Glossários Temáticos e 
Siglário Eletrônico.

A ampla utilização do Modelo BVS no Brasil e na AL&C fez com que 
o suporte técnico aos seus aplicativos fosse cada vez mais demandado. 
Pensando no conceito de Gestão do Conhecimento e na transferência da 
informação, criou-se, em 2007, o Núcleo de Tecnologia do Modelo BVS. O 
objetivo é capacitar os técnicos das instituições federais do SUS (Ministério 
da Saúde e entidades vinculadas), fornecendo apoio técnico às metodolo-
gias e às tecnologias utilizadas nessas instituições, destacando-se as insti-
tuições componentes da Rede BiblioSUS.

A proposta deste Guia é demonstrar as opções de desenvolvimento que 
podem ser criadas utilizando-se os aplicativos do Modelo BVS. As altera-
ções são explicadas por meio de comandos para que qualquer instituição 
possa realizá-las.



Este guia tem como objetivo demonstrar as diversas opções de aplica-
ção e layout que o Modelo BVS permite criar em uma instituição.

A metodologia utilizada para a criação deste guia descreve detalhada-
mente todos os passos que foram dados para adaptação dos aplicativos.

A partir de imagens das telas dos sistemas e da sintaxe de comandos, 
foi possível exemplificar a função de cada ferramenta e como foram utiliza-
das para a criação das aplicações.

Para informações adicionais ou dúvidas com relação a este Guia, aces-
se o sítio da BVS MS (http://www.saude.gov.br/bvs) no link Fale Conosco.

1 Como usar 
este Guia
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O Modelo BVS foi oficializado pela Bireme durante a VI Reunião do 
Sistema Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 
Saúde, realizada durante o IV Congresso Pan-Americano de Informação 
em Ciências da Saúde. Esse evento aconteceu na cidade de San José, Costa 
Rica, de 23 a 27 de março de 1998, e reuniu os representantes de importan-
tes instituições governamentais e de pesquisa em saúde na AL&C 1.

A BVS se baseia nos seguintes princípios: busca da eqüidade no acesso 
à informação em saúde; promoção de alianças e consórcios para maximizar 
o uso compartilhado de recursos; promoção do trabalho cooperativo e do 
intercâmbio de experiências; desenvolvimento e operação descentralizada 
em todos os níveis; desenvolvimento baseado nas condições locais; estabe-
lecimento e aplicação de mecanismos integrados de avaliação e controle de 
qualidade.

A Rede BVS opera como rede de produtos e serviços na internet, de 
modo a atender às necessidades de informação em saúde de autoridades, 
administradores, pesquisadores, professores, estudantes, profissionais e do 
público em geral. As iniciativas para o desenvolvimento de uma BVS po-
dem ser trabalhadas nos seguintes eixos:

Iniciativas por País: os países da AL&C, componentes da Rede •	
BVS, desenvolvem páginas centrais permitindo a divulgação dos 
temas prioritários de saúde a serem trabalhados e as temáticas que 
são gerenciadas em parceria com outros países (figura 1).

1 O conteúdo integral da VI Reunião do Sistema Latino-Americano e do Caribe de Infor-
mação em Ciências da Saúde está disponível em: <http://www.bireme.br/bvs/por/edeclar.
htm#Centros.> 

2 Sobre o Modelo 
BVS
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Iniciativas Temáticas: organização temática das fontes de informa-•	
ção, por meio da cooperação técnica entre a Bireme e instituições 
do setor Saúde. No Brasil, destaca-se a BVS Saúde Pública – Brasil, 
BVS Vigilância Sanitária e a BVS História da Saúde e da Medicina 
(figura 2).

Iniciativas Regionais: esses temas podem ser desenvolvidos simul-•	
taneamente e por mais de um país, transformando-se numa inicia-
tiva regional como no caso da BVS Adolec, BVS Ciencia y Salud, 
BVS Enfermagem e BVS Bioética (figura 3).

Iniciativas Institucionais: a finalidade é possibilitar a gestão da in-•	
formação gerida no nível local, possibilitando maior interface tec-
nológica e cooperação técnica com as bibliotecas virtuais temáticas 
e regionais (figura 4).

Com o objetivo de padronizar as iniciativas de desenvolvimento de 
uma BVS, seja ela nacional, temática, regional ou institucional, a Bireme 
definiu uma organização padrão para os conteúdos daquela BVS:

Fontes de Informação. De acordo com a Bireme•	 2 é qualquer recurso 
que responda a uma demanda de informação por parte dos usuá-
rios, incluindo produtos e serviços de informação, pessoas ou rede 
de pessoas, programas de computador, entre outros, e estão classifi-
cadas em seis tipos, sendo as principais:

As Fontes Primárias tais como textos completos de artigos de re- –
vistas, teses e dissertações, monografias, trabalhos apresentados 
em eventos, legislação etc.

Exemplos: artigos científicos do SciELO, publicações eletro- »
nicas do Ministério da Saúde e atos normativos.

As Fontes Secundárias: são os índices, as bases de dados biblio- –
gráficas e os diretórios de pesquisadores, de eventos etc. Incluem-
se também serviços de comutação bibliográfica.

Exemplos: bases de dados bibliográficas Medline, Lilacs e  »
ColecionaSUS, Direve e LIS.

2 Esses dados foram extraídos de http://bvsmodelo.bvsalud.org/faq/index.php?action=artik
el&cat=1&id=26&artlang=pt-br.
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As Fontes Terciárias: são geradas com valor agregado a partir das  –
fontes primárias e secundárias e têm objetivos didáticos ou de apoio 
à tomada de decisão de diferentes comunidades de usuários.

Exemplos: Biblioteca Cochrane e o Portal de Evidências » .

Áreas Temáticas: nas quais os conteúdos (Fontes de Informação)  –
também devem ser organizados por assunto.

Comunidades: são espaços colaborativos e descentralizados onde  –
profissionais podem compartilhar experiências, elaborar proje-
tos e trabalhar em rede.

Exemplos: Comunidade Virtual da Rede BiblioSUS, Estação  »
BVS e Hispalc.

Para ser aprovada pela Bireme a instituição idealizadora da BVS deve 
constituir um Comitê Consultivo. Como recomendação, este comitê deverá 
ser composto por instituições de grande relevância para o tema tratado e 
reunir-se ao menos duas vezes ao ano para tratar de assuntos que dizem 
respeito à avaliação do desenvolvimento da BVS, recursos financeiros, ope-
ração de novas fontes e distribuição de responsabilidades. No escopo do 
Comitê Consultivo deve-se também selecionar as instituições que compo-
rão a Secretaria Executiva daquela BVS.
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Figura 1 – Tela inicial da BVS Cuba.

Figura 2 – Tela inicial da BVS Saúde Pública. 
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Figura 3 – Tela inicial da BVS Adolec.

Figura 4 – Tela inicial da BVS MS.





O desenvolvimento da Rede BiblioSUS1 é iniciativa do Ministério da 
Saúde, por meio da CGDI, em parceria com as unidades de documentação, 
entidades vinculadas e a Editora do MS.

A Rede busca ampliar e democratizar o acesso às informações em 
saúde pública, por meio da disseminação e da distribuição de publicações 
técnicos-científicas, normativas, educativas e culturais, com economia de 
recursos e multiplicidade de opções bibliográficas, subsidiando o acompa-
nhamento e o controle social das políticas em saúde.

A Rede BiblioSUS está pautada em três dimensões: 1. Aperfeiçoamento 
da Gestão da Informação Institucional; 2. Difusão do conhecimento em 
Saúde; e 3. Integração de projetos de documentação, comunicação e infor-
mação desenvolvidos pelo governo. 

No que concerne ao aperfeiçoamento da Gestão da Informação 
Institucional, a Rede BiblioSUS atua na interação das instituições federais, 
estaduais e municipais do SUS com o propósito de criar mecanismos que 
assegurem o Controle Bibliográfico, a partir de metodologias e tecnologias 
comuns que garantam a representatividade do SUS em bases de dados espe-
cializadas, o intercâmbio de recursos humanos e a sustentação das unidades 
de documentação e informação no organograma formal das instituições. 

A atuação da Rede BiblioSUS no campo institucional busca cumprir 
as diretrizes definidas na Política Editorial do Ministério da Saúde, com 
destaque para os itens 5.3 – Preservação e acesso público, 5.4 – Otimização 
da capacidade de veiculação e circulação de informação em saúde, 5.6 – 
Qualidade, normalização e intercâmbio técnico-científico e das responsabi-

3 Sobre a Rede 
BiblioSUS
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lidades definidas para a área de documentação e informação do Ministério 
da Saúde.

No que tange à segunda dimensão – difusão do conhecimento –, a es-
tratégia é cadastrar instituições de ensino, de pesquisa, os telecentros, as 
prefeituras, as organizações não-governamentais e os organismos interna-
cionais que tenham interesse no setor Saúde. A expectativa é criar, nos pró-
ximos anos, pólos de referência em todo o Brasil para o acesso à literatura 
do SUS (das três esferas de governo). 

A terceira dimensão da Rede BiblioSUS atua na integração de projetos 
desenvolvidos pelo governo brasileiro no campo da informação, comunica-
ção e/ou documentação e ao mesmo tempo garante que as ações dessa Rede 
sejam registradas como iniciativas governamentais. Citam-se dois exem-
plos: o PNLL e a Blue Trunk Library.

O Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) é um conjunto de pro-
jetos, programas, atividades e eventos na área do livro, leitura, literatura 
e bibliotecas em desenvolvimento no país, empreendidos pelo Estado (em 
âmbito federal, estadual e municipal) e pela sociedade.

A prioridade do PNLL é transformar a qualidade da capacidade leito-
ra do Brasil e trazer a leitura para o dia-a-dia do brasileiro. Dentre seus ei-
xos destaca-se a democratização do acesso, com a implantação de novas bi-
bliotecas municipais e escolares (incluindo livros em braile, livros digitais, 
audiolivros, computadores conectados à internet, jornais, revistas e outras 
publicações periódicas) e funcionando como centros de ampla produção e 
irradiação cultural.

O projeto Biblioteca Azul (e PORTUGUESe – Blue Trunk Library) de-
senvolvido pela biblioteca da Organização Mundial da Saúde (OMS) pos-
sibilita a disseminação de informação médica básica e de saúde para além 
dos círculos universitários e acadêmicos de países em desenvolvimento.

A coleção do material que compõe a Biblioteca Azul foi organizada 
de acordo com tópicos importantes de saúde. Contém mais de 100 livros, 
documentos ou manuais práticos, sobre problemas de saúde e de saúde 
pública. 

Para facilitar o transporte e o armazenamento, a coleção é mantida 
numa caixa de metal azul contendo duas prateleiras que conservam as cai-
xas de papelão onde os livros são arquivados.



Resultado da parceria do Ministério da Saúde com a Bireme, a BVS MS 
oferece serviços de pesquisas em bases de dados e acesso a publicações insti-
tucionais em texto integral. Estão disponíveis a coleção de periódicos das ins-
tituições federais do SUS, cartazes, vídeos, fôlderes, atos normativos, eventos, 
e sítios relacionados à gestão pública da saúde no Brasil. Dispõe ainda da 
Galeria Virtual dos Ministros da Saúde e da Linha do Tempo, que apresenta 
ano a ano os marcos referenciais da saúde pública. Já para a sociedade em 
geral, o serviço Dicas em Saúde – serviço de informações de utilidade pública 
sobre doenças, prevenção de acidentes, cuidados com a higiene, entre outros, 
consolidando-se num importante instrumento de aprendizagem das princi-
pais formas de garantir a promoção e a proteção à saúde.

A BVS MS busca ainda dotar as áreas técnicas de recursos informa-
cionais, que possibilitem o desenvolvimento de novos conhecimentos e a 
tomada de decisão por meio do desenvolvimento das áreas temáticas. Essa 
ação favorece a mudança cultural das áreas na gestão da informação insti-
tucional, permitindo ainda o aumento da capacidade de disseminação e de 
divulgação das fontes de informação geradas pelo MS, de forma mais ágil 
e qualitativa. 

Por meio das áreas temáticas, do projeto terminologia da saúde, do 
projeto legislação da saúde e Rede BiblioSUS, a BVS MS forma parcerias 
com áreas técnicas do MS e entidades vinculadas, visando à disseminação 
da informação em saúde, tendo como ferramentas essenciais os aplicati-
vos do Modelo BVS. Podem ser citadas, como resultados desse trabalho, a 
construção do Dicionário Biográfico da Psicologia no Brasil – Pioneiros, 
em parceria com BVS Psicologia, e a implementação das áreas temáticas, 

4 Sobre a BVS MS
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destacando a parceria com o Inca na construção da área temática Controle 
de Câncer.

Para avaliar o desempenho de cada uma das fontes de informação e da 
BVS como um todo, tornou-se necessária a criação de um comitê consulti-
vo. O comitê consultivo da BVS MS é o Coned3

1, formalizado pela Portaria 
MS/GM n.º 1.722, de 2 de setembro de 2003, com a missão principal de 
zelar pelo cumprimento da Política Editorial do Ministério da Saúde. A 
partir de junho de 2005, assumiu também as atribuições de comitê consul-
tivo da BVS MS. 

Para que a BVS MS garanta a gestão da informação institucional, pro-
porcione maior representatividade à produção literária e democratize o 
acesso à informação em saúde, é fundamental que o Coned atue na homolo-
gação de novos projetos e serviços, fomentando a participação das institui-
ções federais do SUS na Rede BVS. Os componentes do Coned são:

Secretaria-Executiva;•	

Assessoria de Comunicação Social do Gabinete do Ministro;•	

Consultoria Jurídica;•	

Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus);•	

Departamento de Informática do SUS (DATASUS);•	

Coordenação-Geral de Documentação e Informação/Subsecretaria •	
de Assuntos Administrativos;

Secretaria de Atenção à Saúde:•	

Representando também o Instituto Nacional de Câncer, o  –
Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia, o Instituto Nacional 
de Cardiologia de Laranjeiras, o Grupo Hospitalar Conceição, o 
Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro e o Hospital 
Geral de Bonsucesso;

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde;•	

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos;•	

3

1 Informações adicionais sobre a missão, ações, responsabilidades do Coned e a Política Edi-
torial do Ministério da Saúde, visite o sítio: <http://dtr2001.saude.gov.br/editora/porta-
ria1958.htm>.
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Secretaria de Gestão Participativa;•	

Secretaria de Vigilância em Saúde:•	

Representando também o Instituto Evandro Chagas, o Centro  –
Nacional de Primatas e o Centro de Referência Professor Hélio 
Fraga;

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz);•	

Fundação Nacional de Saúde (Funasa);•	

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); •	

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).•	





5 Identificando 
os Aplicativos

Os produtos desenvolvidos pela Bireme estão disponíveis para os 
Centros Cooperantes cadastrados e para usuários registrados. Para utilizá-
los devem estar de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos, 
com o código e a senha de acesso. Instituições, bibliotecas e empresas, de 
uma maneira geral, também podem ser usuárias individuais desses produ-
tos. Todo novo usuário deve preencher um formulário de registro para uso 
dos produtos.

Sendo um Centro Cooperante, além do download4

1 dos aplicativos do 
Modelo BVS, também é possível enviar suas dúvidas para a equipe de as-
sistência técnica e receber notícias sobre atualizações e correções dos pro-
dutos.

Os requisitos de hardware, software e conhecimentos técnicos são:

servidor web instalado – IIS versões 4 e 5 – e o Apache 1.3.xx;•	

ter o PHP instalado e configurado com o servidor web;•	

conhecimento avançado de sistema operacional Windows, confi-•	
guração e administração de rede, configuração de servidor web e 
instalação de software aplicativo;

pode ser instalado nos sistemas operacionais Windows ou Linux.  •	

Os procedimentos para configuração dos requisitos estão descritos de-
talhadamente no anexo deste Guia.

4

1 O download de todos os aplicativos do Modelo BVS estão disponíveis no sítio da Bireme 
<http://productos.bvsalud.org>.
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Os sistemas do Modelo BVS utilizam a linguagem IsisScript para ser 
executada com o WWWISIS XML IsisSript Server – WXIS, e a grande 
maioria possui funções desenvolvidas em PHP.

5.1 LILDBI Web

O LILDBI Web (figura 5) é um sistema que permite a operação, ma-
nutenção e controle de bases de dados bibliográficas. A interface possibilita 
a configuração e a adaptação do aplicativo, na criação de campos de inte-
resse.

Figura 5 – Tela inicial do LILDBI Web.

O sistema trabalha de forma simples, com dois diretórios diferentes 
para a separação dos registros certificados e não-certificados. O controle de 
qualidade e a emissão de relatórios podem ser citados como funcionalida-
des do sistema. No primeiro, o sistema define um conjunto de regras que 
verifica todos os registros ingressados na base e realiza um procedimento de 
confiabilidade dos dados. Com relação aos relatórios, o sistema permite a 
criação de diversos relatórios para a avaliação de desempenho dos usuários, 
para verificação da quantidade de registros ingressados, entre outros que 
podem ser criados pelo próprio usuário.
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O LILDBI Web, até a versão 1.5a, era um sistema utilizado para ge-
renciamento de monografias, teses e séries. Aproveitando a versatilidade do 
sistema, a BVS MS adaptou o LILDBI Web para ser utilizado na operação 
de outras fontes de informação, como vídeos, cartazes, fôlderes e outros 
tipos de materiais especiais. Atualmente, a BVS MS criou cinco tipos de 
categorias para contemplar esses tipos de materiais e consequentemente 
seus documentos. São eles:

Gravação de vídeo•	

Videocassete –

DVD –

Bobina cinematográfica –

Videodisco –

Gravação de som•	

Disco sonoro (LP/CD) –

Cassete sonoro –

Materiais cartográficos•	

Mapa –

Globo –

Atlas –

Materiais iconográficos e gráficos•	

Slide –

Cartão postal –

Selo –

Cartaz –

Fotografia –

Reproduções de arte (quadros, gravuras, desenhos, ilustrações,  –
etc.)

Radiografia –
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Fôlder –

Artefatos tridimensionais•	

Jogos –

Modelos –

Para que um campo seja criado no LILDBI Web é fundamental veri-
ficar se o campo a ser utilizado não é usado para armazenamento de outra 
informação ou mesmo para algum dado interno do sistema.

No armazenamento das informações complementares foram utilizados 
os seguintes campos:

Gravação de vídeo•	

Campo 801 – Quantidade –

Campo 802 – Tipo de suporte –

Campo 811 – Duração –

Campo 812 – Áudio/som –

Campo 813 – Cor –

Campo 816 – Dimensões –

Campo 820 – Idioma de áudio –

Campo 821 – Idioma de legenda –

Gravação de áudio•	

Campo 801 – Quantidade –

Campo 803 – Tipo de suporte –

Campo 811 – Duração –

Campo 812 – Áudio/som –

Campo 817 – Dimensões –

Campo 820 – Idioma de áudio –

Materiais cartográficos•	

Campo 801 – Quantidade –
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Campo 806 – Tipo de suporte –

Campo 813 – Cor –

Campo 814 – Dimensões –

Materiais iconográficos e gráficos•	

Campo 801 – Quantidade –

Campo 804 – Tipo de suporte –

Campo 813 – Cor –

Campo 814 – Dimensões –

Para realizar qualquer alteração no sistema, deve-se primeiramente 
acessá-lo no perfil administrador e desativá-lo (figura 6).

Figura 6 – Mensagem do LILDBI Web.

Posteriormente deve-se criar o Tipo de Registro desejado, no menu 
Base de Dados, submenu Definições (figura 7), preenchendo os campos ne-
cessários.
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Figura 7 – Tela de edição de tipos de registros do LILDBI Web.

O próximo passo será criar os campos vinculados ao tipo de registro 
criado. Esse procedimento será realizado também no menu Base de Dados, 
mas acessando o submenu Campos (figura 8). A criação de um novo campo 
está diretamente associada ao controle de qualidade, pois no preenchimen-
to das opções destinadas aos campos encontram-se itens que fazem parte da 
verificação de erros realizada pelo sistema.
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Figura 8 – Tela de edição de campos do LILDBI Web.

O sistema permite ainda a criação de listas pré-definidas no formulário 
de edição dos documentos, facilitando o registro da informação e evitando 
erros de digitação.

Para gerar um campo desse formato são necessários dois procedimentos:

Criação da lista de opções em uma base de dados auxiliar gerada •	
com o aplicativo MX;

Inclusão do campo no sistema.•	

A base auxiliar será criada dentro da pasta COMUM no diretório 
BASES, a partir de um arquivo TXT ou SEQ (figura 9) contendo a listagem 
desejada. Em seguida aplica-se o comando MX SEQ=ARQUIVO.SEQ 
CREATE=BASE –ALL NOW para a criação da base de dados.

Em seguida, a base de dados auxiliar deve ser associada ao campo cria-
do (figura 10).
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Figura 9 – Arquivo para criação de base auxiliar.

Figura 10 – Tela de configuração de base auxiliar do LILDBI Web.
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Realizados os procedimentos descritos, o campo criado torna-se visível 
na edição dos documentos (figura 11) e pronto para ser usado.

Figura 11 – Tela de cadastramento do LILDBI Web.

5.2 IAH 

O IAH (figura 12) possibilita a recuperação das informações publica-
das em bases de dados ou a partir de arquivos de planilhas eletrônicas e de 
editores de texto com separadores. As alterações podem ser realizadas no 
formato de apresentação dos dados, índices de pesquisa, layout de saída, 
entre outros.
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Figura 12 – Acesso à pesquisa na base de dados (IAH) – Formulário 
Avançado.

O Projeto de Terminologia da Saúde utilizou essa versatilidade da 
aplicação para construir o Glossário e o Siglário Eletrônicos. 

O Glossário Eletrônico foi elaborado a partir de um arquivo de texto, 
com informações separadas em células de uma tabela. Utilizando-se de um 
software de edição de textos, a tabela foi transformada em texto separado 
por símbolos. Cada linha corresponde a um registro e cada separação, 
a um campo do registro. O arquivo final deve ser salvo como TXT sem 
formatação.

Após a preparação das informações, o arquivo TXT deve ser transfor-
mado em uma base de dados ISIS. Para a realização desse procedimento é 
utilizado o aplicativo MX, com o seguinte comando: 

MX SEQ=ARQUIVO.TXT CREATE=BASE –ALL NOW

Com esse procedimento, o MX criará oito arquivos:

MST – Arquivo-mestre que contém todos os registros da base;•	

XRF – Arquivo de referências cruzadas (índice de arquivo-mestre);•	

CNT – Arquivo de controle do dicionário de •	 termos;
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N01 – Nódulos da árvore, para termos de até dez caracteres; •	

L01 – Folhas da árvore, para termos com até dez caracteres;•	

N02 – Nódulos da árvore, para termos com mais de dez caracteres;•	

L02 – Folhas da árvore, para termos com mais de dez caracteres;•	

IFP – “Postings” do arquivo invertido.•	

Depois desse procedimento é necessário criar um arquivo FST (figu-
ra 13), que será utilizado para indicar quais campos devem ser invertidos. 
A inversão dos registros é fundamental para pesquisa posterior dentro do 
IAH. O arquivo FST pode ser criado para realizar pesquisas “palavra por 
palavra” ou no campo inteiro.

Figura 13 – Arquivo FST.

O comando utilizado para realização da inversão da base é:

MX BASE FST=@BASE.FST FULLINV/ANSI=BASE -ALL NOW

Após a criação e a inversão, a base de dados está pronta para ser utiliza-
da para pesquisa. Os oito arquivos devem ser copiados para a pasta BASES, 
criada no momento em que o IAH é instalado.

O próximo passo é a configuração dos arquivos de exibição, chamados 
PFT (figura 14). Em sua configuração padrão, o IAH permite quatro tipos 
de exibição (detalhado, longo, título e citação). Nestes arquivos podem ser 
configurados o tamanho da fonte, o tipo de fonte, a cor da fonte, a disposição 
na tela, o alinhamento e as condições para a disponibilização do campo.
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Figura 14 – Arquivo PFT.

As outras alterações que podem ser feitas envolvem as cores e as ima-
gens utilizadas pelo IAH, que são encontradas dentro da pasta HTDOCS. 

O arquivo responsável por armazenar as informações de estrutura das 
pastas (BASES, CGI-BIN E HTDOCS) e a aparência do IAH (cores e ima-
gens) é o IAH.DEF (figura 15).
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Figura 15 – Arquivo DEF do IAH.

Além do IAH.DEF existe outro arquivo DEF que representa as con-
figurações relacionadas às bases de dados disponíveis em um IAH (figura 
16). O nome deste arquivo será o nome da base de dados que aparecerá no 
momento em que o sistema estiver pesquisando.

Dentro desse arquivo configuram-se os caminhos para a base de dados, 
para os arquivos de exibição e para o arquivo de ajuda. Neste arquivo tam-
bém é realizada a inclusão de índices de pesquisa.

Para criar um novo índice, deve-se seguir os seguintes passos:

editar o arquivo DEF desejado para configuração;•	

a linha a ser acrescentada deve estar em [•	 INDEX_DEFINITION];

utilizar uma expressão existente para configuração do novo campo, •	
apenas modificando o campo a ser incluído;

fechar e salvar o arquivo.•	

Para que a alteração tenha resultado é necessário editar também o arquivo 
FST, incluindo o campo desejado. Por último, é necessário reinverter a base.
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Figura 16 – Arquivo DEF da base de dados.

A última pasta para ser configurada é a CGI-BIN. Especificamente 
para o Glossário Eletrônico, alguns arquivos foram modificados, como:

AHFOOT.PFT•	  – foram retiradas as informações sobre o IAH e 
incluídos dados da CGDI e link da BVS MS;

AHLIST.PFT•	  – o cabeçalho foi alterado para o nome da instituição;

AHBBOT.HTM•	  – a imagem “sua seleção” foi alinhada à esquerda;

AHBTOP.HTM•	  – a fonte do texto “Mostrando” foi definida como Arial;

HEADER.PFT•	  – os idiomas disponíveis foram alinhados à direita, 
incluindo a sintaxe “float=rigth”;

AHINDX.HTM•	  – inclusão do botão de ajuda nos índices e na 
substituição de palavras do texto;
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A•	 HFORM.HTM – inclusão do botão de ajuda no final de cada 
pesquisa e configurar para que abra uma página em branco. Foi 
centralizada a pesquisa livre na página, utilizando a sintaxe (td 
widht=”200”);

AHBNAV.HTM•	  – foram incluídos dois ícones na barra de navega-
ção do IAH, dúvidas e página principal, que direciona para o sítio 
da BVS MS na área de Terminologia da Saúde.

Com a realização desses passos o Glossário Eletrônico (figura 17) con-
tinua com a aparência do IAH, mas com as adaptações que o Projeto de 
Terminologia necessita.

Figura 17 – Acesso à pesquisa no Glossário Eletrônico.

A disposição das informações, os links nos campos e as cores foram mo-
dificados nos arquivos PFTs, como dito anteriormente, para que o resultado 
da pesquisa disponibilizasse os campos de interesse (figura 18). O arquivo 
de ajuda (figura 19) também foi alterado em sua estrutura, mas manteve o 
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mesmo nome HELP_FORM_LILACS.HTM. 

As informações disponíveis abaixo do campo de pesquisa do formulá-
rio simples são alteradas no arquivo NOTE_FROM1_LILACS.HTM. Por 
se tratar de um arquivo HTM, as informações podem ser adaptadas para 
qualquer aplicação.

Figura 18 – Página de resultado da pesquisa no Glossário Eletrônico.



41

Figura 19 – Página de ajuda.

O Siglário Eletrônico (figura 20) utiliza os mesmos procedimentos do 
Glossário para criação da base de dados. Mas, por se tratar de informações 
com pouco texto, a página de resposta de pesquisa foi alterada.
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Figura 20 – Acesso à pesquisa no Siglário Eletrônico.

A alteração foi realizada no arquivo AHBNAV.HTM, para que fossem 
retiradas algumas informações da barra de status (nome da base de dados, 
número do registro e navegação). O objetivo é proporcionar maior destaque 
ao conteúdo após a pesquisa (figura 21).
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Figura 21 – Página de resultado da pesquisa no Siglário Eletrônico.

Grande parte das modificações está relacionada às cores e às imagens. 
Podem-se destacar a seguir alguns exemplos de páginas que foram criadas, 
utilizando-se o IAH (figuras 22 e 23).
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Figura 22 – Página inicial de pesquisa do MS.

Figura 23 – Página inicial de pesquisa da Área Temática Controle de 
Câncer.
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5.3 BVS Site 

O BVS Site (figura 24) é um sistema gerenciador de conteúdo de sítios 
que integra ferramentas necessárias para criar, editar e inserir conteúdo, 
em tempo real, sem a necessidade de programação de código, cujo objetivo 
é estruturar e facilitar a criação, administração, distribuição, publicação e 
disponibilidade da informação. 

A aparência de um sítio criado com o BVS Site é customizável por 
meio da utilização de tecnologias CSS e XSLT para apresentação de seus 
conteúdos.

Figura 24 – Acesso ao BVS Site.

A interface do BVS Site foi criada utilizando-se uma estrutura de pas-
tas para armazenar os arquivos que utiliza e com a perspectiva de ser per-
sonalizada de maneira rápida e fácil. 

O BVS Site permite a personalização de diversos layouts diferentes ape-
nas copiando e renomeando a pasta CLASSIC no diretório HTDOCS/CSS/
PUBLIC/SKINS, referente aos arquivos CSS, e no diretório HTDOCS/
IMAGE/PUBLIC/SKINS, referente às imagens criadas (banners, ícones, 
entre outras).
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A escolha do layout a ser utilizado é informada no arquivo bvs-site-
conf.php (figura 25), no parâmetro SKIN_NAME.

Figura 25 – Arquivo de configuração do BVS Site.

O sítio da BVS MS foi alterado levando-se em consideração a apresen-
tação, a estruturação e o layout, tendo como parâmetro o Modelo BVS, mas 
adaptando-se aos padrões do Governo Federal. As alterações devem ser rea-
lizadas nos arquivos CSS, que são documentos nas quais estão definidas as 
regras de formatação ou de estilos a serem aplicadas aos elementos estrutu-
rais de marcação. Têm a finalidade de retirar do código HTML toda e qual-
quer declaração que vise à formatação ou à apresentação do documento.

Para realizar essas mudanças no BVS Site foram necessários apenas 
quatro arquivos CSS:

LAYOUT.CSS•	  – este arquivo está relacionado à estrutura do sítio 
e realiza as seguintes alterações:

criação de estilo específico para página de terminologia; –

espaçamento de  – copyright;

definição da posição, largura, cor de fundo e centralização do  –
sítio;

configuração dos links (Fale c – onosco e Ajuda) e imagens do banner;
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inclusão da barra do Governo Federal, obrigatória nos sítios go- –
vernamentais;

inclusão de data; –

alteração no  – link de ajuda;

definição de largura das colunas; –

definição de rodapé; –

definição de fonte e do tamanho do campo Fale conosco; –

alteração de marcador das listas de segundo nível; –

configuração de estrutura e espaçamento do popup do metaiah; –

alinhamento da página de publicações. –

GENERAL.CSS•	  – este arquivo define as tags* HTML (body, form, 
H1, H2, H3, H4, H5, links, table) e também campos de texto (texta-
rea, input, select), além de realizar as seguintes alterações:

configuração do marcador de listas gerais; –

alteração da cor e imagem de fundo do sítio; –

alteração do tamanho dos títulos; –

definição de borda de tabelas. –

STYLES.CSS•	  – este arquivo está relacionado ao conteúdo do sítio 
e realiza as seguintes alterações:

definição da imagem do  – banner;

definição de cor, tamanho de fonte, alinhamento de texto e ima- –
gens para a  área superior do sítio;

alteração do estilo e da cor de fonte; –

definição de imagens, textos e alinhamento para a barra do  –
Governo Federal;

alteração da cor da fonte e do fundo do rodapé; –

definição da cor de fundo dos blocos de conteúdo; –

inclusão de imagem no campo de busca; –
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configuração do popup do metaiah (estilo da fonte e cor de fundo); –

alteração da fonte e alinhamento de texto do  – copyright;

configuração na exibição das imagens. –

COMPONNENTS.CSS•	  – este arquivo está relacionado com a pa-
dronização do sítio e realiza as seguintes alterações:

inclusão de uma classe de CSS para solucionar o problema de  –
renderização no browser Internet Explorer 6.0;

definição de espaçamento entre os itens da área de destaques. –

Ainda nos arquivos CSS são incluídos parâmetros exclusivos para a 
visualização em browsers Firefox, definidos como HTML>BODY.

As demais configurações são realizadas diretamente na administração 
do BVS Site (figura 26).

Figura 26 – Acesso à página de administração do BVS Site.
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Glossário

Birem•	 e – É um centro especializado da Organização Pan-Americana 
da Saúde (Opas) em informação em saúde. Foi criado em 1967 
como Biblioteca Regional de Medicina, mediante convênio entre 
o Governo do Brasil e a Opas, para fortalecer a reunião e a dis-
seminação de publicações sanitárias da Região Latino-Americana. 
Em 1982 se converteu no Centro Latino-Americano e do Caribe de 
Informação em Ciências da Saúde, com a missão de disseminar a 
informação científica e técnica em saúde (ICTS) entre os profissio-
nais de saúde da Região; processar a literatura em saúde produzi-
da nos países da Região; facilitar a articulação do sistema regional 
com outros grandes sistemas de ICTS; coordenar as redes nacionais 
e a rede regional de ICTS, como o Sistema Latino-Americano e do 
Caribe de Informação em Ciências da Saúde.

CGDI•	  – É a área responsável por garantir o tratamento e o acesso 
aos documentos do MS, promovendo o intercâmbio e a dissemina-
ção das informações em saúde necessárias à efetividade do SUS e à 
participação social. Tem como competências:

planejar, normalizar e coordenar a execução e a avaliação das ati- –
vidades das áreas de Arquivo, Biblioteca, Processo Editorial e do 
Centro Cultural da Saúde no âmbito do Ministério da Saúde; 

promover ações de coleta, preservação, organização, divulgação  –
e acesso ao acervo de documentos arquivísticos, bibliográficos e 
museológicos; 

promover ações de fomento –  e de disseminação das informações 
em saúde; 
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promover e orientar a celebração de convênios e de contratos na  –
área de documentação e informação;

propor diretrizes e elaborar projetos relacionados com a manu- –
tenção, o desenvolvimento e a integração de fontes de informa-
ção em saúde.

DATASUS•	  – Órgão da Secretaria-Executiva do Ministério da 
Saúde responsável por coletar, processar e disseminar informações 
sobre saúde. Sendo um órgão de informática de âmbito nacional, 
representa papel importante como centro tecnológico de suporte 
técnico e normativo para a montagem dos sistemas de informática 
e de informação da Saúde. Suas extensões estaduais constituem a 
linha de frente no suporte técnico às secretarias estaduais e muni-
cipais de saúde. 

WWWISIS•	  – Programa executável desenvolvido em linguagem C 
pela Bireme com a biblioteca de funções CISIS, que funciona como 
uma interface entre o CGI (Common Gateway Interface) do servidor 
web e a aplicação escrita em sua linguagem nativa – o IsisScript –, 
permitindo o gerenciamento de informação em bases de dados do 
modelo ISIS.
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