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A BVS é reconhecida como uma coleção descentralizada e dinâmica de 
fontes de informações técnico-científi cas em saúde, organizada e armazenada 
em formato digital e acessível de forma livre na internet. É constituída de 
um espaço comum entre usuários e produtores de informação com acesso 
eqüitativo ao conhecimento, operando como rede de produtos e 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 científi ca 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. 
Outros fatores importantes na disseminação da informação em saúde são 
as bases de dados bibliográfi cas, que têm como conteúdo referências de 
artigos e documentos científi cos, 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 
responsável 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 bibliográfi co 

Apresentação
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do MS, especifi camente aos textos completos dos documentos publicados, 
às Áreas Temáticas, ao Sistema de Legislação da Saúde e aos produtos e 
serviços 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. 
Em 2007, pensando-se no conceito de Gestão do Conhecimento e na 
transferência da informação, foi criado o Núcleo de Tecnologia do Modelo 
BVS, com o objetivo de capacitar os técnicos das instituições federais do SUS 
(Ministério da Saúde e entidades vinculadas), fornecendo apoio técnico às 
metodologias e às tecnologias utilizadas nessas instituições, destacando-se 
as instituições componentes da Rede BiblioSUS.

A proposta deste Guia é colaborar na criação e implantação de uma 
BVS, facilitando o entendimento dos aplicativos do Modelo BVS que 
comporão as fontes de informação da BVS MS e da Rede BiblioSUS.
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Este Guia tem como objetivo auxiliar o usuário na implantação 
de aplicativos do Modelo BVS, abrangendo instruções, procedimentos 
e orientações para a confi guração e a disponibilização das fontes de 
informação na internet.

A metodologia utilizada para a criação deste Guia permitiu um 
enfoque voltado à participação direta de profi ssionais de informática, que 
efetivamente operam os aplicativos.

Contém a descrição de todos os aplicativos do Modelo BVS utilizados 
no âmbito do SUS, os recursos necessários para a utilização dos sistemas e 
a confi guração onde serão instalados os aplicativos.

Utilizando-se de imagens das telas dos sistemas foi possível exemplifi car, 
de maneira detalhada, a função de cada aplicativo e quais ferramentas e 
linguagens são usadas para gerar a resposta das pesquisas realizadas. 

Para informações adicionais ou dúvidas com relação a este guia, acesse 
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 ofi cializado 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. O evento aconteceu na cidade de San José/Costa Rica, 
de 23 a 27 de março de 1998, e reuniu os representantes de importantes 
instituições governamentais e de pesquisa em saúde na AL&C1.

A BVS se baseia nos seguintes princípios: Busca da eqüidade no acesso 
à informação em saúde; Promoção de alianças e consórcios para maximi-
zar o uso compartilhado de recursos; Promoção do trabalho cooperativo e 
do intercâmbio de experiências; Desenvolvimento e operação descentrali-
zada em todos os níveis; Desenvolvimento baseado nas condições locais; 
Estabelecimento e aplicação de mecanismos integrados de avaliação e con-
trole de qualidade.

A Rede BVS opera como rede de produtos e serviços na internet, de 
modo a atender as necessidades de informação em saúde de autoridades, 
administradores, pesquisadores, professores, estudantes, profi ssionais e do 
público em geral. As iniciativas para o desenvolvimento de uma BVS po-
dem ser trabalhadas em três 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 Informação 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 as 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 si-• 
multaneamente e por mais de um país, transformando-se numa ini-
ciativa regional como no caso da BVS Adolec, BVS Ciencia y Salud, 
BVS Enfermagem e BVS Bioética (Figura 3).

Iniciativas Institucionais – A fi nalidade é possibilitar a gestão da • 
informação gerida no nível local, possibilitando maior interface 
tecnológica e cooperação técnica com as bibliotecas virtuais temá-
ticas 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 
defi niu uma organização padrão para os conteúdos daquela BVS.

Fontes de Informação – De acordo com a Bireme• 2, são quaisquer 
recursos que respondam a uma demanda de informação por parte 
dos usuários, incluindo produtos e serviços de informação, pessoas 
ou rede de pessoas, programas de computador, entre outros. Estão 
classifi cadas em seis tipos, sendo as principais:

As fontes primárias, tais como textos completos de artigos de re- -
vistas, teses e dissertações, monografi as, trabalhos apresentados 
em eventos, legislação etc.

Exemplos: artigos científi cos do SciELO, publicações eletrô- »

nicas do Ministério da Saúde e atos normativos.

As fontes secundárias são os índices, as bases de dados bibliográ- -
fi cas e os diretórios de pesquisadores, de eventos etc. Incluem-se 
também os serviços de comutação bibliográfi ca.

Exemplos: bases de dados bibliográfi cas 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 usu-
ários. 

Exemplo: Biblioteca Cochrane e o Portal de Evidências. »

Áreas Temáticas – Os conteúdos (Fontes de Informação) também • 
devem ser organizados por assunto.

Comunidades – São espaços colaborativos e descentralizados onde • 
os profi ssionais 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 pelo menos duas vezes ao ano para tratar de assuntos que dizem 
respeito à avaliação do desenvolvimento da BVS, recursos fi nanceiros, ope-
ração de novas fontes e distribuição de responsabilidades. No escopo do 
comitê consultivo deve-se também selecionar as instituições que comporão 
a Secretaria Executiva daquela BVS.
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Figura 1 – Iniciativa por País: Tela inicial da BVS Cuba.

Figura 2 – Iniciativa Temática: Tela inicial da BVS Saúde Pública Brasil.
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Figura 3 – Iniciativa Regional: Tela inicial da BVS Adolec.

Figura 4 – Iniciativa Institucional: Tela inicial da BVS MS.
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O desenvolvimento da Rede BiblioSUS1
3 é iniciativa do Ministério da 

Saúde, por meio da Secretaria-Executiva/SAA/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 
técnicas-científi cas, normativas, educativas e culturais, com economia de 
recursos e multiplicidade de opções bibliográfi cas, subsidiando o acompa-
nhamento e o controle social das políticas em saúde.

A Rede BiblioSUS está pautada em três eixos: 1. Aperfeiçoamento da 
Gestão da Informação Institucional; 2. Difusão do conhecimento em Saúde; 
e 3. Integração de projetos de documentação, comunicação e informação 
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. Tem o propósito de criar mecanismos que 
assegurem o controle bibliográfi co, 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 defi nidas na Política Editorial do Ministério da Saúde, com 

3

1 Esses dados foram extraídos do Projeto Rede BiblioSUS.

3 Sobre a Rede 
BiblioSUS
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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-científi co e das responsabi-
lidades defi nidas para a área de documentação e informação do Ministério 
da Saúde.

No que tange ao segundo eixo − difusão do conhecimento − a estra-
tégia é cadastrar instituições de ensino, pesquisa, telecentros, prefeituras, 
organizações não-governamentais e organismos internacionais que tenham 
interesse no setor Saúde. A expectativa é criar, nos próximos anos, pólos 
de referência em todo o Brasil para o acesso à literatura do SUS (das três 
esferas de governo). 

O terceiro eixo da Rede BiblioSUS atua na integração de projetos de-
senvolvidos pelo governo brasileiro no campo da informação, comunicação 
e/ou documentação e, ao mesmo tempo, garante que as ações dessa Rede se-
jam registradas como iniciativas governamentais. Citam-se dois exemplos: 
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.
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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 pú-
blica. 

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

Sendo um Centro Cooperante, além do download1
4 dos aplicativos do 

Modelo BVS, também é possível enviar as dúvidas para equipe de assistência 
técnica e receber notícias sobre as atualizações e correções dos produtos.

Os requisitos de hardware, software e conhecimentos técnicos são:

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

Ter o PHP instalado e confi gurado com o servidor • web;

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

Pode ser instalado nos sistemas operacionais • Windows e Linux.  

Os procedimentos para a confi guração dos requisitos estão descritos 
detalhadamente no Anexo deste Guia.

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. 

1
4

 O download de todos os aplicativos do Modelo BVS estão disponíveis no sítio da Bireme 
http://productos.bvsalud.org

4 Identifi cando 
os Aplicativos
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4.1 LILDBI Web

O que é?

É um sistema que permite a operação de forma descentralizada das 
tarefas de alimentação, manutenção e controle de qualidade de bases 
de dados bibliográfi cas que seguem a metodologia Lilacs (Figura 5). É 
confi gurável de modo a possibilitar que o usuário possa adaptá-lo, criando 
seus próprios campos de dados.

Sua última versão é 1.6.

Figura 5 – Tela inicial do LILDBI Web.

Como usar?

O acesso é realizado de três formas: administrador, editor e 
documentalista. Cada uma das permissões de acesso corresponde a um 
perfi l de usuário com funções específi cas dentro do programa. Um usuário 
pode ter uma ou mais permissões de acesso, trabalhando com o programa 
com perfi s diferentes (Figura 6).
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Figura 6 – Acesso ao sistema (opção de três perfi s).

O Administrador tem as funções de cadastrar os usuários e defi nir as 
permissões de acesso de cada um, além de defi nir os campos da base de 
dados e as consistências que serão realizadas em cada campo (Figura 7). As 
opções do sistema que estão disponíveis neste perfi l são:

Sistema;• 

Usuários;• 

Base de dados;• 

Relatórios.• 

O Editor tem como funções alterar, corrigir, completar os registros 
preenchidos pelos documentalistas e certifi cá-los para que sejam recuperados 
na pesquisa (Figura 8). Na função do Editor existem as opções:

Qualidade;• 

Pesquisar;• 

Estatísticas.• 
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O Documentalista tem como opções criar, editar, indexar, certifi car, 
importar e exportar novos registros (Figura 9). As funções disponíveis neste 
perfi l são: 

Documentos;• 

Utilitários;• 

Confi guração.• 

As funções Trocar Perfi l e Sair são comuns aos três perfi s.

Figura 7 – Perfi l Administrador.
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Figura 8 – Perfi l Editor.

Figura 9 – Perfi l Documentalista.
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Como funciona?

Na descrição e na indexação de um documento, o sistema armazena as 
informações em uma base temporária dentro da pasta DBNOTCERTIF. 
Para que o registro seja armazenado, o documentalista terá que certifi car os 
documentos. No momento da certifi cação, o sistema executa a consistência 
defi nida pelo administrador para cada um dos campos. Após a consistência 
os documentos serão transferidos para a base de dados geral dentro da pasta 
DBCERTIF, sendo eliminados da base não certifi cada do documentalista. 
Se durante a consistência forem identifi cados erros, os registros serão 
mantidos na base não certifi cada e o sistema gerará um relatório para o 
documentalista corrigi-los. Cada base de dados alimentada pelo sistema 
terá uma base principal certifi cada e uma base de trabalho não certifi cada 
para cada documentalista cadastrado.

O aplicativo inclui a interface de pesquisa IAH para disponibilização 
de bases de dados em internet ou intranet. As pesquisas na base de dados 
podem ser feitas tanto por meio de expressões booleanas quanto acessando 
os índices específi cos (Figura 10). Compreende também o módulo de 
indexação DeCS utilizando a ferramenta DeCS Server (Figura 11).

Figura 10 – Acesso à pesquisa na base de dados (IAH).
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Figura 11 – Acesso DeCS.

4.2 IAH 

O que é?

É um sistema criado para recuperar informações publicadas em 
bases de dados Isis em ambiente Cliente/Servidor (internet ou intranet). 
É totalmente confi gurável, desde o formato de apresentação dos dados e 
índices de pesquisa, aos idiomas a serem utilizados (português, espanhol e 
inglês). Permite também a implementação em diversas plataformas.

Sua última versão é 2.6.

Como usar?

Para realizar uma pesquisa é necessário digitar palavras, termos ou 
operadores booleanos a fi m de criar uma expressão de pesquisa, que será 
executada a partir de um formulário. O aplicativo possui dois tipos de 
formulário: básico e avançado. O Formulário básico (Figura 10) permite 
pesquisar nos principais campos de busca das bases de dados, como: 
palavras, descritor de assunto, limites de assunto, autor, revista e idioma.  
O Formulário avançado (Figura 12) permite pesquisar em todos os campos 
da base de dados, possuindo os mesmos recursos do formulário básico, mas 
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oferece acesso aos índices desses campos, que ajudam a montar a expressão 
de uma pesquisa mais complexa e com resultados mais exatos.

Figura 12 – Acesso à pesquisa na base de dados (IAH) – Formulário 
avançado.

Como funciona?

O IAH está estruturado em três pastas: HTDOCS, CGI-BIN e 
BASES. Os documentos (HTML, javascript, CSS, imagens, arquivos de 
confi guração) do aplicativo no servidor web estão localizados dentro da 
pasta HTDOCS. A área de execução de scripts, onde estão localizados os 
arquivos executáveis, programas e scripts da aplicação é a pasta CGI-BIN, 
que utiliza os métodos e protocolos defi nidos pelo CGI presente no servidor 
web. E por último a pasta BASES, responsável pela localização das bases de 
dados que serão usadas pela aplicação.

Para que o IAH funcione é necessário confi gurar o arquivo IAH.DEF 
com a localização dos diretórios e arquivos da estrutura. Este arquivo defi ne 
itens relativos à aparência da interface, imagens, links para o cabeçalho 
da página, o e-mail da pessoa responsável e algumas opções de estado da 
interface. Com isso, é possível obter várias interfaces diferentes em uma 
mesma instalação (Figuras 13 e 14). 
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Figura 13 – Acesso à pesquisa na base de dados (IAH) – Ministério da 
Saúde

Figura 14 – Acesso à pesquisa na base de dados (IAH) – Inca.
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4.3 Localizador de Informações em Saúde 

O que é?

O LIS é o portal da BVS que contém um catálogo de fontes de 
informação em saúde, selecionadas segundo critérios de qualidade, com 
conteúdo e links disponíveis na internet (Figura 15).

A metodologia segue normas e formatos internacionais já amplamente 
adotados em bibliotecas e centros de documentação e em uso atualmente 
na internet. A metodologia LIS é resultado da cooperação técnica entre o 
CNICM, a Infomed e a Bireme.

O conteúdo das bases de dados do LIS é constituído por metadados que 
descrevem fontes de informação. Baseia-se no GILS e no formato Dublin 
Core, com alguns campos de dados adicionais.

Sua última versão é 2.4a.

Figura 15 – Tela inicial do LIS.

Como usar?

O sistema disponibiliza três tipos de usuário em sua operação e 
desenvolvimento: Administrador, Validador e Alimentador. 
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O Administrador (Figura 16) tem acesso a todas as funções disponíveis 
no módulo de administração do LIS:

Novo registro;• 

Formulário de busca;• 

Lista de sugestões;• 

Editar • home de pesquisa;

Novo usuário;• 

Lista de usuários;• 

Mensagens de manutenção do sistema;• 

Consulta em base de dados;• 

Confi guração atual.• 

Em caso de necessidade, o Administrador poderá desempenhar, 
também, as atividades desenvolvidas pelo Validador.

Figura 16 – Perfi l Administrador.
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O Validador (Figura 17) é responsável pela verifi cação das informações 
ingressadas (redação dos resumos e consistência dos links) e também no que 
diz respeito à pertinência dos documentos em relação aos temas defi nidos, 
aos critérios de seleção adotados e à abrangência geográfi ca. 

O Alimentador (Figura 17) é o usuário que fará o registro dos dados 
relativos aos sítios e aos documentos previamente selecionados e segundo 
os critérios para seleção de fontes de informação adotados. Além disso, é 
função do Alimentador realizar periodicamente a verifi cação dos links 
disponíveis nos registros por ele gerados. Outra atividade que pode ser 
executada pelo Alimentador é a seleção dos sítios e documentos que 
farão parte da base de dados. Para isso, é necessário ter pleno domínio da 
metodologia e dos critérios adotados e um amplo conhecimento dos temas, 
garantindo assim a consistência dos dados ingressados e a qualidade da 
informação disponibilizada.

O Validador terá acesso aos registros gerados por todos os usuários 
cadastrados e o Alimentador terá acesso somente aos registros por ele 
gerados. Porém, ambos terão acesso às mesmas funções no sistema: 

Novo registro;• 

Formulário de busca;• 

Lista de sugestões.• 
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Figura 17 – Perfi s de Validador e Alimentador.

Como funciona?

O sistema objetiva minimizar os níveis de imprecisão na recuperação 
de documentos apresentados pelos mecanismos de busca disponíveis 
na internet, além de fomentar a discussão sobre a qualidade das fontes 
de informação em saúde disponibilizadas nos sítios, proporcionando a 
qualidade, originalidade e fi dedignidade das fontes. 

Existem três âmbitos para o desenvolvimento do LIS:

Nacional: principalmente as fontes de informação produzidas no país;• 

Regional: preferencialmente as fontes de informação produzidas na • 
Região da América Latina e Caribe, e que sejam de interesse regional;

Temático: sítios temáticos (Figura 18).• 
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Figura 18 – LIS Saúde Pública Brasil.

Figura 19 – LIS Regional.
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O LIS Regional (Figura 19) integra os três tipos supracitados, além de 
registrar as fontes de organismos internacionais de interesse para as áreas 
de ciências da saúde. 

Uma BVS pode cooperar diretamente com o LIS Regional, possuir um 
LIS próprio ou apenas realizar a meta pesquisa em todo o LIS Regional. 
Para participar da meta pesquisa, uma fonte de informação deve estar 
cadastrada a partir do segundo nível hierárquico da relação de fontes de 
informação.

4.4 Diretório de Eventos 

O que é?

É um sistema desenvolvido para registrar e divulgar eventos nacionais 
e internacionais da área da Saúde, como congressos, simpósios, encontros, 
workshops que tenham datas pré-determinadas de início e fi m (Figura 20).

Tem como objetivo disseminar os eventos científi cos da área de Saúde, 
com diversas informações: data e local de realização, identifi cação de país, 
estado, cidade, programa e áreas temáticas, instituição responsável e  links 
para os sítios dos eventos, quando houver.

Sua última versão é 1.2a.

Figura 20 – Tela inicial do Direve.
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Como usar?

Como a maioria dos aplicativos do Modelo BVS, esse sistema apresenta 
três tipos de usuários: Administrador, Editor e Documentalista.

O Documentalista (Figura 21) realiza a inclusão de novos eventos no 
sistema. Permite a entrada rápida e descentralizada de registros que deverão 
ser editados e validados pelo Editor. Este perfi l dá acesso aos seguintes 
recursos de trabalho para a opção de Inserção de Novos Eventos: 

Nome do Evento – Indica o nome do evento;• 

Data Inicial – Especifi ca a data em que inicia o evento, em ano, • 
mês e dia;

Data Final – Especifi ca a data do término do evento;• 

URL do Evento – Disponibiliza o endereço do evento na • web, se 
houver;

Cidade/País – Indica qual a cidade e país em que o evento acontecerá.• 

Figura 21 – Perfi l Documentalista.
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O Editor (Figura 22) tem a função de complementar e validar os registros 
criados pelo Documentalista, preenchendo os campos complementares. 
Além das opções disponíveis para o Documentalista, este perfi l oferece: 

Status•  – Indica a situação de um evento (validado, não validado, 
indisponível ou marcado para indisponibilização);

E-mail• /Outras formas de contato – Informa o contato com 
representantes ou responsáveis pelo evento;

Idioma Ofi cial – Indica em qual idioma será apresentado o evento;• 

Tipo de Evento – Especifi ca qual o tipo do evento;• 

Público-alvo – Aponta o público-alvo para qual o evento é direcionado;• 

Temas Específi cos/Área Temática – Indica quais temas e áreas serão • 
abordados no evento;

Observações – Campo livre para acrescentar outras informações • 
sobre o evento.

Figura 22 – Perfi l Editor.
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O Administrador (Figura 23) tem a função de publicar os eventos 
validados, realizar a manutenção da base de dados por meio da geração de 
arquivos invertidos e administrar os acessos dos usuários ao sistema.

Neste perfi l é possível encontrar as seguintes funções: 

Desativar sistema – Opera funções básicas do sistema;• 

Fazer • backup – Cria uma cópia de segurança da base de dados atual 
e informa o endereço onde será salvo o arquivo;

Criar o invertido – Gera os arquivos invertidos da base de dados;• 

Adm de usuário – Administra os usuários aptos a operar o sistema; • 

Publicar – Publica os eventos validados.• 

Figura 23 – Perfi l Administrador.

Como funciona?

O sistema é multiusuário, desenvolvido para ambiente Web. Permite 
a alimentação de forma descentralizada, inclusive por usuários externos, 
como por exemplo, pelas instituições que promovem os eventos. A 
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instituição responsável por manter as informações dos eventos deve validar 
os registros recebidos e publicar no sítio. 

Os eventos que comporão o diretório poderão ser selecionados em: 
publicações impressas; folhetos; anúncios em revistas e/ou jornais científi cos; 
murais impressos; publicações eletrônicas; buscadores na internet; sítios de 
universidades e faculdades nacionais e internacionais; entidades de classe, 
como associações, conselhos, Ministérios Públicos; empresas organizadoras 
de eventos.

Após o registro dos eventos no sistema, as informações são gravadas 
em uma base de dados chamada ONLINE. Depois que os registros são 
validados e se não estiverem bloqueados, tornam-se disponíveis para 
pesquisa no sítio público do Direve (Figura 24) para pesquisa (Figura 25).

Figura 24 – Sítio público do Direve – Ministério da Saúde.
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Figura 25 – Pesquisa no Direve – Ministério da Saúde.

4.5 SciELO 

O que é?

É um modelo para a publicação eletrônica cooperativa de periódicos 
científi cos na internet que proporciona uma solução efi ciente para assegurar 
a visibilidade e o acesso universal da literatura científi ca, contendo ainda 
procedimentos integrados para medir o uso e o impacto dos periódicos 
científi cos. Este Modelo é resultado da cooperação entre a Fapesp, Bireme, 
as instituições nacionais e internacionais relacionadas com a comunicação 
científi ca e com os editores científi cos. 

O Modelo SciELO contém três componentes: a metodologia, a aplicação 
desta metodologia e o desenvolvimento de alianças entre os atores nacionais 
e internacionais da comunicação científi ca.

O primeiro componente permite a publicação eletrônica de edições 
completas de periódicos científi cos, a organização de bases de dados 
bibliográfi cas e de textos completos, a recuperação de textos por seu 
conteúdo, a preservação de arquivos eletrônicos e a produção de indicadores 
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estatísticos de uso e impacto da literatura científi ca. A Metodologia também 
inclui critérios de avaliação de revistas, baseado nos padrões internacionais 
de comunicação científi ca. Os textos completos são enriquecidos 
dinamicamente com links de bases de dados nacionais e internacionais.

O segundo componente está relacionado com a operação de sítios de 
coleções de revistas eletrônicas. O Modelo favorece a operação de sítios 
nacionais e temáticos.

O terceiro componente inclui as alianças entre autores, editores, 
instituições científi co-tecnológicas, agências de fi nanciamento, 
universidades, bibliotecas, centros de informação científi ca e tecnológica, 
com o objetivo de disseminar, aperfeiçoar e atualizar o Modelo.

As últimas versões são: 3.1 para metodologia, 3.3 para interface web e 
3.1R2 para os programas PC.

Como usar?

Alguns procedimentos são necessários para a criação de artigos e 
outros para a sua disponibilização e atualização. Para isso, utilizam-se 
programas do Modelo SciELO, criados para facilitar o processo de criação 
dos registros. 

Os processos que independem das bases de dados são: a verifi cação da 
integridade do arquivo HTML; a manutenção das páginas secundárias ou 
complementares; instalação do restante dos programas.

A verifi cação da integridade do arquivo HTML confere os textos 
e os links para as imagens. A manutenção das páginas secundárias ou 
complementares contém informações referentes ao corpo editorial, ao 
histórico, à assinatura da versão impressa da revista e às instruções aos 
autores. 

Além disso, existe a página principal da revista que traz informações 
essenciais para sua identifi cação, como o número de ISSN, missão, título, 
logo, endereço, e-mail e o nome da instituição detentora dos direitos 
autorais.

Para que o processamento dos arquivos seja feito com sucesso, é 
fundamental que uma estrutura específi ca de pastas e arquivos seja 
obedecida. Toda revista publicada recebe um acrônimo ou uma sigla de 
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identifi cação. Esse acrônimo, junto com o volume e o número da publicação, 
permite a identifi cação de cada fascículo na estrutura de diretórios e na 
produção dos artigos.

O restante dos procedimentos trabalha diretamente com as bases de 
dados. São eles: markup; code manager; title manager; parser; converter. 

O Markup tem a função de inserir a marcação de artigos científi cos ou 
outros textos. Permite ainda a inserção correta de um campo, seguindo a 
árvore da DTD, ou exclusão em caso de erro na identifi cação dos elementos 
do texto. 

O Code Manager (Figura 26) é responsável por inserir os seguintes 
dados: Ccode – código do Centro responsável pela marcação; Sponsor – 
siglas das instituições que dão apoio fi nanceiro à revista ou “nd”, caso não 
haja uma instituição fi nanciadora para a revista; Study Area – disciplinas 
às quais pertencem as publicações. 

O Title Manager (Figura 27) destina-se ao ingresso das informações das 
revistas que farão parte da coleção SciELO, trabalhando basicamente com os 
grupos de dados: Títulos de Periódicos; Seções de Periódicos; Fascículos. 

O Parser (Figura 28) verifi ca a marcação e mostra possíveis erros 
relativos à estrutura da DTD. 

Por último, o Converter (Figura 29), que é responsável por enviar para 
a base de dados o conteúdo dos documentos de texto completo previamente 
marcados de acordo com DTD SciELO.
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Figura 26 – Code Manager.

Figura 27 – Title Manager.



44

Figura 28 – Parser.

Figura 29 – Converter.

Depois de realizada toda a instalação, preparação e marcação dos 
artigos é realizada a criação do sítio (Figura 30). Todo processamento 
de criação, inclusão de novos fascículos e atualização é realizado com a 
execução de arquivos de processamento em lote. Para criar o sítio local 
executa-se o arquivo GeraSciELO.bat ou GeraPadrao.bat.
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Figura 30 – Portal de Revistas Eletrônicas do SUS 
(utilizando o Modelo SciELO).

Como funciona?

A Metodologia SciELO inclui um conjunto de políticas, normas, 
diretrizes, procedimentos e ferramentas para a execução das funções de um 
periódico, como avaliação e seleção, além de preparação, armazenamento, 
publicação, conservação, controle de uso e impacto das revistas científi cas. 
A criação de um sítio utilizando o Modelo SciELO requer uma ação 
cooperativa articulada, que deve envolver a participação ativa, direta 
ou indireta, das instituições e entidades relacionadas às comunicações 
científi cas nacionais. 

Os critérios de seleção de títulos para a criação do acervo seguem critérios, 
políticas e procedimentos para a entrada e permanência de periódicos 
científi cos. Esses critérios procuram avaliar a natureza científi ca da revista, 
atentando para que o corpo editorial seja representativo da especialidade, que 
haja sustentabilidade de fl uxo de artigos, medido por seu volume anual e sua 
distribuição em termos de periodicidade e pontualidade de publicação. Os 
títulos e resumos devem ser traduzidos para o inglês, quando o texto original 
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não for neste idioma. Além disso, a apresentação da revista e dos artigos deve 
obedecer aos padrões internacionais de publicação científi ca.

O fl uxo de trabalho tem início com o recebimento dos textos completos 
em formato eletrônico. Os textos convertidos para o formato HTML 
preservam a integridade do texto impresso e têm a sua estrutura e os 
elementos bibliográfi cos marcados. Os textos marcados são carregados 
na base de dados para a sua operação em um servidor de internet. Após a 
carga do banco de dados, os metadados dos textos completos são exportados 
criando os links dinâmicos.

4.6 BVS Site 

O que é?

É o aplicativo que gerencia a página principal de uma BVS e que integra 
as suas fontes de informação, permitindo criar, administrar e publicar o 
conteúdo. O sítio criado é totalmente moldado utilizando as tecnologias 
CSS e XSLT para a apresentação de seus conteúdos. A página principal de 
uma BVS possui áreas destinadas aos links para  outras BVS relacionadas ou 
a instituições de interesse, notícias e destaques. Além disso, ela se organiza 
em grandes áreas:

Fontes de informação: onde é possível acessar o conteúdo de um • 
tipo de fonte de informação específi ca, como por exemplo, bases de 
dados bibliográfi cas, textos completos, diretórios;

Temas: permite a navegação por assuntos previamente defi nidos;• 

Espaços especializados ou comunidades: rede de fontes de • 
informação organizadas de forma a atender a determinados grupos 
de especialistas ou perfi s de usuários.

Sua última versão é 4.0.1.

Como usar?

O sistema permite operar o conteúdo de uma BVS por meio da 
organização de áreas, inserção de fontes, temas e conexão com outros sítios. 
Está dividido em três grandes áreas: Estrutura, Componentes e Acesso 
(Figura 31).
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Figura 31 – Administração do BVS Site.

A parte de Estrutura aplica-se ao gerenciamento de dados informativos 
sobre a BVS (nomenclatura, rótulos, idiomas), bem como à organização dos 
componentes (fontes de informação, temas e comunidades). 

Na opção Componentes, o gerenciamento do conteúdo será realizado 
na interface pública da BVS. Uma vez determinados os campos de cada 
coluna, seu conteúdo deverá ser administrado dependendo de cada 
componente selecionado. Além da estruturação em colunas, a nova versão 
do BVS Site também trabalha com alguns tipos de componentes que podem 
ser distribuídos na BVS.

Na área de Acesso, é realizado o gerenciamento do perfi l dos produtores 
responsáveis por informações, atualizações e validações de conteúdo 
do sítio. Aplica-se ao gerenciamento e ao controle de usuários, senhas 
cadastradas e responsáveis pela administração da BVS. Nesta seção, é 
possível acrescentar, modifi car ou apagar o registro de usuários e senhas, a 
fi m de limitar o gerenciamento da interface (Figura 32). 
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Figura 32 – Controle de acesso à Administração do BVS Site.

Como funciona?

O sistema é um gerenciador de conteúdo que irá criar o sítio de acordo 
com as confi gurações realizadas na administração do sistema. Destaca-
se no BVS Site a ferramenta de meta busca chama Metaiah (Figura 33). 
Este mecanismo permite ao usuário realizar consulta livre ou por tema em 
diversas fontes de informações disponíveis no sítio. 
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Figura 33 – Metaiah.

Para que essas fontes estejam operando com este sistema de busca, 

algumas confi gurações são necessárias. A confi guração da meta busca é 

elemento essencial para que a pesquisa seja efetuada nas fontes de informação 

dentro da BVS. Seu funcionamento depende do preenchimento correto de 

seus parâmetros, bem como da fonte estar cadastrada corretamente para a 

realização de meta busca. Uma vez identifi cado o endereço eletrônico da 

base, basta adicionar os seguintes parâmetros ao fi nal de cada campo, para 

que a meta busca funcione perfeitamente. Existem três componentes que 

devem ser confi gurados:

Parte fi xa do • link da pesquisa – Conjunto de parâmetros que 

determinam a fonte de informação que está sendo pesquisada.

&nextAction=xml&count=1&fmt=citation -

Parâmetros para pesquisa livre – Variável que recebe o argumento • 

de pesquisa na fonte de informação a ser pesquisada. 

exprSearch=  -

Parte fi xa do • link para mostrar o resultado – Conjunto de parâmetros 

que determinam a visualização do resultado da busca.

&nextAction=lnk  -
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Depois de realizada esta confi guração, o Metaiah pesquisará em todas 
as bases de dados cadastradas, retornando em uma mesma página todas as 
ocorrências da pesquisa (Figura 34). Esta confi guração pode ser feita no 
LIS, Direve, SciELO e IAH.

Figura 34 – Resultado da pesquisa no Metaiah.
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Resultado de parceria entre o Ministério da Saúde e a Bireme, a BVS 
MS oferece serviços de pesquisas em bases de dados e acesso a publicações 
institucionais em texto integral. Estão disponíveis a coleção de periódicos 
das instituições 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. Para a 
sociedade em geral, o serviço Dicas em Saúde – informações de utilidade 
pública sobre doenças, prevenção de acidentes, cuidados com a higiene, 
entre outros – é um importante instrumento de aprendizagem das principais 
formas de garantir a promoção e a proteção à saúde.

A BVS MS busca ainda dotar as áreas técnicas de recursos 
informacionais 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 
institucional, permitindo ainda o aumento da capacidade de disseminação 
e divulgação das fontes de informação geradas pelo MS, de forma mais ágil 
e qualitativa. 

A BVS MS utiliza desde 2000 os aplicativos do Modelo BVS. O sistema 
utilizado para armazenar o acervo local da Biblioteca MS era o LILDBI, 
versão DOS. Esse sistema era monousuário e instalado localmente. A 
grande difi culdade era agrupar as bases para a disponibilização de todo 
o acervo. Em 2001, com a versão do LILDBI Web, trabalhando de forma 
multiusuário, foi possível disponibilizar o conteúdo do acervo para pesquisa 
na internet, utilizando o aplicativo IAH.

5 Estudo de Caso: 
a BVS MS



52

Em 2005, a BVS MS adotou o aplicativo BVS Site para gerenciar e 
facilitar as atualizações de conteúdos. Buscando um sítio mais institucional 
e preocupada com os padrões de acessibilidade recomendados pelo Governo 
Eletrônico (Decreto-Lei nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004), a BVS MS 
customizou arquivos XML, XSL e CSS para atender a essas recomendações. 
Nesse mesmo período foi implantado o Direve, tecnologia que permite 
organizar eventos e disponibilizá-los em uma base de dados para pesquisa.

A partir de 2005, também foi instalado no servidor da BVS MS 
o analisador de logs AWSTATS, que além de possibilitar a contagem de 
visitantes do sítio, ainda é capaz de mostrar todas as estatísticas da web, 
incluindo páginas, dicas, horas mais visitadas, versões do navegador, 
ferramentas de busca, palavras-chave, links quebrados e erros. 

Gráfi co 1 – Demonstração de acessos anuais ao sítio da BVS MS

O Projeto Legislação da Saúde tem como principais resultados o 
Sistema Saúde Legis; o Informativo Eletrônico Alerta Legis; a criação do 
Grupo de Trabalho de Gestão Legislativa da Saúde e o Projeto Direitos 
dos Usuários das Ações e Serviços de Saúde. Tratam-se de importantes 
fontes de informação para a BVS MS, completando o ciclo informacional 
da legislação em saúde.
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Com relação ao Projeto Terminologia da Saúde, um dos marcos 
é a organização das Fontes de Informação da BVS MS por meio do 
desenvolvimento do Tesauro da Saúde e dos glossários temáticos.

No ano de 2007, foi implementado o Portal de Revistas Eletrônicas do 
SUS utilizando a metodologia SciELO. Dentre os aplicativos desenvolvidos 
este é o mais complexo de ser utilizado e também o mais completo, no que 
se refere à busca da informação.

O Comitê Consultivo da BVS MS é o Coned1
55, formalizado pela Portaria 

MS/GM nº 1.722, de 2 de setembro de 2003, que tem como missão principal 
zelar pelo cumprimento da Política Editorial do Ministério da Saúde. 

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:• 

Representa 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.

55

1 Para informações adicionais sobre a missão, ações, responsabilidades do Coned e a Política 
Editorial do Ministério da Saúde visite o sítio: http://dtr2001.saude.gov.br/editora/porta-
ria1958.htm.
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Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde;• 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos;• 

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).• 

Com relação à infra-estrutura, a BVS MS possui um servidor interno 
onde estão instalados os aplicativos do Modelo BVS. Este servidor possui 
Sistema Operacional Windows, Web Server Apache e PHP. Todos os testes 
envolvendo desde a instalação, confi guração e disponibilização dos sítios 
são realizados neste servidor. Como questão de segurança apenas a equipe 
de TI da BVS MS tem acesso ao servidor.

Depois de realizado os testes, os conteúdos aprovados e também os 
arquivos dos aplicativos que sofreram customizações são copiados para um 
servidor de atualização. Nesse servidor, um software é responsável por com-
parar os arquivos que tiveram alterações. Após essa análise, os arquivos são 
copiados ou excluídos para o servidor externo. Quando o processo for fi na-
lizado, o conteúdo fi ca disponível para consulta na internet (Figura 35).  

É importante destacar que, por motivo de segurança e política interna do 
DATASUS, todos os servidores estão alocados nas dependências desse depar-
tamento. Além do backup diário, o conteúdo do sítio da BVS MS possui três có-
pias, aumentando ainda mais a segurança e evitando a perda de informações.
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Figura 35 – Esquema tecnológico da BVS MS.
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Alerta Legis • – É um informativo de legislação que divulga os atos 
normativos do Poder Executivo e do Poder Legislativo relacionados 
ao setor Saúde e a assuntos correlatos, publicados no Diário Ofi cial 
da União.

Bireme • – É um centro especializado em informação em saúde da 
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Foi criada em 1967 
como Biblioteca Regional de Medicina, mediante convênio entre o 
Governo do Brasil e a Opas, para fortalecer a reunião e a disseminação 
de publicações sanitárias da Região Latino-Americana. Em 1982, 
converteu-se no Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação 
em Ciências da Saúde, com a missão de: disseminar a informação 
científi ca e técnica em saúde (ICTS) entre os profi ssionais de saúde 
da Região; processar a literatura em saúde produzida 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 disseminação 
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; 

Glossário
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P - romover ações de coleta, preservação, organização, divulgação 
e acesso ao acervo de documentos arquivísticos, bibliográfi cos e 
museológicos; 

Promover ações de fomento e disseminação das informações em  -
saúde; 

Promover e orientar a celebração de convênios e 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. Por ser um órgão de informática de âmbito nacional, repre-
senta papel importante como centro tecnológico de suporte técnico e 
normativo para a montagem dos sistemas de informática e informa-
ção da Saúde. Suas extensões estaduais constituem a linha de frente 
no suporte técnico às secretarias estaduais e municipais de saúde. 

Decreto-Lei nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 • – Capítulo VI – 
Do Acesso à Informação e Comunicação – Art. 47. No prazo de até 
doze meses a contar da data de publicação deste Decreto, será obri-
gatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da adminis-
tração pública na rede mundial de computadores (internet), para o 
uso das pessoas portadoras de defi ciência visual, garantindo-lhes o 
pleno acesso às informações disponíveis.

DTD • – Uma DTD (Document Type Defi nition) pode ser defi nida 
como um conjunto de regras que determina quais tipos de dados e 
entidades farão parte de um documento XML. Essas regras serão 
utilizadas para que o analisador sintático verifi que se o documento 
está correto ou não. A DTD pode estar defi nida dentro do próprio 
arquivo XML ou em um arquivo à parte que deve ser incluído no 
código XML. A DTD pode ser usada para padronizar um documen-
to XML e torná-lo coerente com as necessidades do programador, 
porém sua criação não é obrigatória. A DTD descreve cada objeto 
(elementos, atributos etc.) que possa aparecer no documento.
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Log•  de dados – É o termo utilizado para descrever o processo de 
registro de eventos relevantes num sistema computacional. Esse 
registro pode ser utilizado para reestabelecer o estado original de 
um sistema ou para que um administrador conheça o seu compor-
tamento no passado. Um arquivo de log pode ser utilizado para au-
ditoria e diagnóstico de problemas em sistemas computacionais.

Marcação de dados • – São partes do texto selecionados de acor-
do com os padrões gerais da SGML (Standard Generalized Markup 
Language), ISO 8879/1986 e, especifi camente, com as DTDs 
SciELO. A marcação é realizada para garantir diversas formas de 
recuperação da informação em um mesmo artigo.

Saúde Legis•  – É um sistema de recuperação de atos normativos 
da esfera federal do SUS, publicados no Diário Ofi cial da União 
e nos Boletins de Serviços. Com mais de 40.000 atos normativos 
cadastrados, desde 1947, a perspectiva é de que o Saúde Legis seja 
uma referência nacional de legislação para o setor Saúde. É uma 
iniciativa da Coordenação-Geral de Documentação e Informação e 
do Departamento de Informática do SUS.

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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Manual de Instalação de Software Requisito para Aplicativos da BVS1
66

Instalação simples do APACHE em ambiente Windows

Este capítulo trata da instalação do APACHE para que possa ser utili-
zado pelos produtos da BVS em ambiente Windows. Pressupõe a instalação 
no computador do Windows NT, 2000 ou de uma versão superior. Embora 
este procedimento funcione corretamente em versões mais antigas do 
Windows, essas instalações não são regularmente avaliadas pela equipe da 
Bireme e por isso seu uso não é recomendado. 

Os produtos da BVS rodam com versões 1.3.xx; a versão 2.xx ainda 
não foi avaliada para todos os produtos. Em caso de consultas ou sugestões, 
entrar em contato com a bvs.technical.support@listas.bireme.br. 

Obtenção do software 

O servidor Web pode ser obtido no site da APACHE, http://www.apa-
che.org/.

Instalação do APACHE

No ambiente Windows, a instalação do APACHE é realizada por meio 
de um instalador e por esse motivo é extremamente simples. Se não tiver 
experiência nesse tipo de programa é recomendável realizar a instalação 
proposta pelo sistema. Clique duas vezes no instalador do APACHE e siga 
as instruções. A instalação correta do sistema deverá gerar a seguinte confi -
guração no seu computador:

1
66

 O conteúdo integral deste Manual está disponível em: http://bvsmodelo.bvs.br/downlo-
ad/prereq/PreReq-Manual-pt.pdf. Foram suprimidos os tópicos: Abreviaturas utilizadas; 
Como usar este manual; Prefácio; Referências bibliográfi cas; Glossário.

Anexo
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Os programa1. s do APACHE estarão instalados em: C:\PROGRAM 
FILES\APACHE GROUP\APACHE\.

Se não houver indicação contrária, o APACHE estará instalado 2. 
como um serviço automático do Windows; se houver, será preciso 
iniciar o servidor manualmente.

Em qualquer caso, o acesso à confi guração e controle do APACHE pode 3. 
ser realizado através de: Start > Programs > Apache HTTP Server >.

As pastas importantes da instalação são as seguintes:4. 

C:\PROGRAM FILES\APACHE GROUP\APACHE\htdoa) cs, na 
qual estão guardados os documentos que o servidor oferecerá 
aos seus visitantes. 

C:\PROGRAM FILES\APACHE GROUP\APACHE\conb) f, onde 
está o archive httpd.conf, responsável pela confi guração do ser-
vidor. 

C:\PROGRAM FILES\APACHE GROUP\APACHE\cc) gi-bin, 
onde são guardados os programas específi cos utilizados pelo 
servidor para acessar outros programas ou dados. 

Confi guração do APACHE 

A documentação detalhada para confi gurar o APACHE está descrita na 
documentação do programa. Do ponto de vista da BVS, não é necessário reali-
zar mudanças na instalação padrão do produto. É sufi ciente confi gurar o uso 
de PHP para que o sistema fi que em condições de instalar produtos da BVS.

Basicamente, o procedimento de confi guração consiste em editar o ar-
quivo httpd.conf, acrescentando algumas linhas. Antes de começar a con-
fi guração verifi que se o servidor Web está funcionando corretamente. Se a 
instalação do APACHE acabou de ser realizada a URL http://localhost/ 
deve mostrar uma página indicando que seu servidor está funcionando. 

Onde conseguir ajuda 

A BVS é uma construção coletiva e toda a informação sobre o uso 
de seus produtos está disponível no sítio de assistência técnica, em par-
ticular nos domínios de cada produto. Para maior informação visite o 
site http://bvsmodelo.bvsalud.org/ ou mande suas dúvidas por escrito à 



65

equipe de assistência da Bireme/Opas/OMS: bvs.technical.support@lis-
tas.bireme.br.

Instalação simples do PHP em ambiente Windows 

Sobre este capítulo 

Este capítulo se refere à instalação de PHP para ser utilizado pelos 
produtos da BVS em ambiente Windows. Pressupõe-se que o computador 
conta com a instalação do Windows NT, 2000 ou uma versão superior.

Obtenção do software 

A mais nova versão do PHP está disponível em http://www.php.net/. 
Existem duas versões de PHP para Windows, uma que funciona apenas 
como CGI e outra que pode ser instalada como módulo. A BVS recomenda 
o uso desta última quando os produtos serão utilizados em alta carga. 

Instalação do PHP 

No ambiente Windows, a instalação do PHP é muito simples. É sufi -
ciente descompactar o arquivo em uma pasta e copiar para os diretórios do 
sistema as extensões que o PHP vai utilizar. 

A seguir apresentamos os passos para uma instalação de PHP compa-
tível com os produtos da BVS: 

criar uma pasta “a) php” no diretório raiz, isto é, “c:\php”;

descompactar o arquivo que contém os componentes de PHP no b) 
diretório criado em (a);

copiar os arquivos DLL do diretório c) c:\php\dlls\*.dll, para o 
diretório de extensões do sistema (usualmente WINDOWS\
SYSTEM32 o WINNT\SYSTEM32). Na verdade, somente 
são necessários os arquivos DLL que manipulam documentos 
XML, mas aparentemente é mais simples preparar a instalação 
para futuros ajustes. De qualquer forma, os arquivos não utili-
zados não afetam o sistema e são controlados através do arquivo 
de confi guração do PHP (php.ini);

copiar o arquivd) o c:\php\php4ts.dll para o diretório de 
sistema – isto é, C:\WINDOWS\SYSTEM32 o C:\WINNT\
SYSTEM32;
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Utilizae) r o arquivo php.ini-dist como base para a confi guração 
de PHP. Reveja a seção “Confi guração de PHP”;

Guardar o arquivo criado em (e) com o nome “f) php.ini” no 
diretório do Windows (C:\WINNT o C:\WINDOWS);

Confi gurar seu servidor Web para operar programas escritos em g) 
PHP. A BVS utiliza o APACHE como servidor Web; um exemplo de 
confi guração para este servidor está na seção “APACHE com PHP”. 

Confi guração de PHP 

A documentação detalhada para confi gurar o PHP está descrita em c:\php\
install.txt. Nesta seção nos ocuparemos apenas do processo de confi guração 
dos aspectos necessários para a operação de programas da BVS.

Basicamente, o procedimento consiste em editar o arquivo php.ini-
dist, ajustar alguns parâmetros e guardá-lo com o nome php.ini no diretório 
do Windows. 

Faça uma cópia do arquivo c:\php\php.ini-dist. Guarde-a como c:\
Windows\php.ini; 

Edite o arquivo c:\Windows\php.ini (pode utilizar bloco de 
notas) e ajuste os seguintes parâmetros (procure a linha apropriada no 
documento): 

register_globals = On • 

default_charset = “iso-8859-1” • 

extension_dir = “c:\php\extensions” • 

extension=php_xslt.dll• 

Apache com PHP 

Antes de começar a confi guração verifi que se o servidor Web está 
funcionando corretamente. Para fazer isso, basta utilizar seu navegador e 
visitar o endereço do site Web. 
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Se a instalação do APACHE acabou de ser realizada, a URL http://
localhost/  deve mostrar uma página indicando que seu servidor está 
funcionando. A confi guração do APACHE é realizada editando o arquivo 
httpd.conf que está disponível na pasta <path_to_apache>\conf\, por 
exemplo: C:\APACHE\conf\. 

Edite este arquivo com um editor de texto (por exemplo, bloco de 
notas) e serão acrescentadas algumas linhas que permitirão que o APACHE 
possa gerenciar programas em PHP. 

O arquivo de confi guração está estruturado em seções. Verifi que se as 
linhas incluídas estão na seção correta. Como já mencionamos, o PHP pode 
funcionar em modo CGI ou como um módulo do APACHE (não de ambos). 
A principal diferença é que a segunda opção tem melhor desempenho com 
alta carga. 

PHP como módulo do APACHE 

Para esta opção confi gure as seguintes linhas no arquivo httpd.conf:

Acrescentar o módulo na lista de APIs do APACHE: 1. LoadModule 
php4_module “c:/php/sapi/php4apache.dll”;

Uma linha que inclui o tipo de arquivo php na tabela MIME: 2. 
AddType application/x-httpd-php .php;

Uma linha que inclui o arquivo do suporte do Apache para o PHP: 3. 
AddModule mod_php4.c. 

Em algumas instalações esta última linha (AddModule mod_php4.c) 
pode não ser necessária ou também pode haver erros quando se inicia o 
APACHE. 

PHP em modo CGI 

Para a opção CGI é preciso incluir três linhas no arquivo de 
confi guração. 

Uma linha de alias para 1. scripts indicando o path do php: ScriptAlias 
/php/ “c:/php/” 

Uma linha que inclui o tipo de arquivo php na2.  tabela Mi: AddType 
application/x-httpd-php .php
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Uma linha na qual se indica qual é o arquivo executável que 3. 
deve ser chamado para processar os arquivos de tipo php: Action 
application/x-httpd-php “/php/php.exe”. 

Verifi cação da instalação 

O último passo para a confi guração do PHP é verifi car se o APACHE 
está processando corretamente os arquivos PHP. Para isto criaremos um 
arquivo novo com o nome “info.php”. 

Verifi que se o arquivo realmente tem a extensão php e não outra 1. 
(o Windows oculta as extensões dos arquivos que defi ne como 
“conhecidos”). 

O arquivo 2. info.php deve conter uma linha com o seguinte texto: <? 
phpinfo(); ?>.

Grave o arquivo no diretório de documentos confi gurado no seu 3. 
servidor Web. Em uma instalação padronizada do APACHE este 
diretório se chama “htdocs”. 

Inicialize o servidor 4. Web: Start > Programs > Apache HTTP Server 
> Restart Apache.

Use seu navegador da Internet para visitar a URL: http://localhost/5. 
info.php.  

Esta página deve mostrar informação sobre sua instalação de PHP 
(Figura 1).
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Figura 1 – Página esperada depois de confi gurar PHP com APACHE.

Onde conseguir ajuda 

A BVS é uma construção coletiva, e por isso toda a informação sobre 
o uso dos seus produtos está disponível no site da assistência técnica, 
especialmente nos domínios de cada produto. Para mais informações, visite 
o site http://bvsmodelo.bvsalud.org/ ou envie suas dúvidas por escrito à 
equipe de assistência da Bireme/Opas/OMS: bvs.technical.support@listas.
bireme.br.

Confi guração de APACHE, PHP, Sablotron e Expat em ambientes 
Linux 

Sobre este capítulo

Este capítulo trata da instalação de APACHE, PHP, Sablotron e 
Expat para a sua utilização pelos produtos da BVS em ambientes Linux. 
Pressupõe-se que o computador tenha instalado um sistema operacional 
Linux standard, sem interface gráfi ca (otimizado), sem servidor de web 
server e sem opção SELinux. 

Isto é necessário para garantir que o PHP possa incluir uma livraria 
dinâmica no APACHE e carregá-la sem restrições. O uso do PHP nos 
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produtos da BVS destina-se à manipulação de dados e o processamento de 
documentos XML para sua apresentação através de transformações usando 
arquivos XSL. 

Suas consultas podem ser dirigidas à bvs.technical.support@listas.
bireme.br.

Exemplo de versões testadas 

Apache 1.3.xx • 

PHP 4.4.0 • 

Sablotron 0.98 • 

Expat 1.95.2 (o 1.95.6) • 

Todos esses softwares devem ser compilados no servidor. Não devem 
ser instaladas por meio de pacote auto-instalável como RPM. As linhas 
recomendadas para a compilação são as seguintes: 

Descompactando na área padrão de código fonte 

cd /usr/local/src • 

tar xvfzp apache_1.3.37.tar.gz • 

tar xvfzp php-4.4.0.tar.gz • 

tar xvfzp expat-1.95.2.tar.gz • 

tar xvfzp Sablot-0.98.tar.gz • 

Confi guração e instalação do Expat 

cd expat-1.95.2• 

./confi gure • 

make • 

make install • 

Atualização dos caminhos para as livrarias 

vi /etc/ld.so.conf • 

Incluir o caminho para as livrarias: /usr/local/lib.

Em algumas versões do Linux, o arquivo ld.so.conf contém uma 
linha: 
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include ld.so.conf.d/*.conf • 

ldconfi g• 

Nesse caso sugere-se que seja criado um arquivo para incluir a linha 
descrita acima. Exemplo:

/etc/ld.so.conf.d/bvs.conf • 

contendo • 

/usr/local/lib• 

Comandos para conservar a compatibilidade com versões anteriores 
do Red Hat 

sync • 

sync • 

cd .. • 

Confi guração e instalação do Sablotron 

cd Sablot-0.98 • 

./confi gure • 

make • 

make install • 

Atualização dos caminhos para as livrarias 

ldconfi g • 

sync • 

sync• 

cd .. • 

Confi guração e instalação do APACHE 

cd apache_1.3.37 • 

module=so • 

make • 
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make install • 

cd .. • 

Nota: a linha de execução apresentada a seguir consiste nas linhas de 
parâmetros. 

./confi gure • 

--prefi x=/usr/local/apache\ • 

--enable-rule=SHARED_CORE\ • 

--enable-• 

Início do serviço do APACHE 

Teste de confi guração– /usr/local/apache/bin/apachectl confi gtest 

Início do serviço – /usr/local/apache/bin/apachectl start 

Verifi cação do status da instalação – Abra uma janela do navegador de 
internet de sua preferência e teste a URL com a IP do servidor. Exemplo: 
http://200.100.1.100/ (Figura 2).

Figura 2 – Página esperada depois de instalar o APACHE.

Confi guração e instalação do PHP 

cd • php-4.4.0
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Confi guração da variável LDFLAGS 

Este parâmetro é necessário para informar ao GCC como deve ser 
compilado o código de PHP. 

export LDFLAGS=-lstdc++ • 

Início da confi guração do PHP 

Nota: a linha de execução apresentada a seguir consiste de múltiplas 
linhas de parâmetros. 

./confi gure --prefi x=/usr/local/php\• 

 --with-apxs=/usr/local/apache/bin/apxs\ • 

--enable-track-vars\ • 

--enable-sockets\• 

--enable-xslt\ • 

--with-xslt-sablot\ • 

--enable-ftp • 

make • 

make install • 

Edição do arquivo httpd.conf 

vi /usr/local/apache/conf/httpd.conf• 

Verifi que se o módulo foi acrescentado à lista de APIs do APACHE 1. 
conforme o exemplo: LoadModule php4_module libexec/libphp4.so

Acrescente uma linha que inclua o tipo de arquivo php na tabela 2. 
MIME: AddType application/x-httpd-php .php

Algumas versões do APACHE podem precisar também da inclusão da 
linha seguinte no arquivo httpd.conf: AddModule mod_php4.c

Edição do arquivo de confi guração do PHP 

Algumas versões do PHP criam o arquivo php.ini no subdiretório /usr/
local/php/lib ou /usr/local/php/lib/php. Se a versão utilizada não criou este 
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arquivo, copie o arquivo php.ini-dist do diretório de instalação (php-4.4.0) 
para /usr/local/php/lib com o nome php.ini. 

Agora ele deve ser editado para mudar/habilitar alguns parâmetros. 

vi php.ini • 

Ativar a variável 1. register_globals: register_globals = On 

Retirar o comentário da linha: 2. default_charset = “iso-8859-1” 

Reinício do serviço do Apache 

/usr/local/apache/bin/apachectl start• 

Informação adicional 

Também foram testados os mesmos softwares com o Apache 2.2.2 nas 
seguintes versões: 

Expat 2.0.0 • 

Sablotron 1.0.2 • 

PHP 4.3.11 • 

Esta confi guração foi testada e homologada apenas para ser utilizada 
com a IAH. Os outros aplicativos devem utilizar só o APACHE 1.3.xx. Entre 
as diferenças encontradas, podemos citar: 

A linha de confi guração do APACHE 2.2.2:1. ./confi gure --prefi x=/
usr/local/apache-2.2.2 --enable-module=so 

A linha de confi guração do PHP 4.3.11: 2. /confi gure --prefi x=/usr/
local/php-4.3.11\ --with-apxs2=/usr/local/apache-2.2.2/bin/apxs\ 
--enable-xslt\ --with-xslt-sablot=/usr/local/sablot-1.0.2 
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