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Cenário

• Recomendação da Rede BVS para atualização 
metodológica e tecnológica do LIS e DirEve.

• Renovação tecnológica dentro do Projeto TC-
50 Acessibilidade no grau AAA do W3C para 
torná-las acessíveis a pessoas portadoras de 
necessidades especiais.



Metodologia de atualização

• Reuniões de brainstorm com colaboradores de FIR, SCI, 
MTI, RST e MIP para levantamento de necessidades do 
sistema e interface pública;

• Reuniões para acompanhamento das melhorias solicitadas 
via Trac

• Reuniões de trabalho FIR para revisão de metodologia e 
fluxos de trabalho;

• Revisão de campos para correção de inconsistências;
• Migração de dados da base ISIS;
• Validação da migração – em andamento;
• Testes no sistema de gestão da base (FI-ADMIN);
• Preparação do portal para publicação;
• Documentação de avanços na wiki:

– Interface pública
– Atualização do sistema e Metodologia LIS



Melhorias implantadas

Sistema de administração da FI:

• Autenticação no sistema via Accounts;

• Indexação com uso do DeCS dentro do sistema;

• Um sistema para gerenciar as Fis LIS e DirEve;

• Validação cooperativa de registros;

• Melhoria da segurança dos dados por meio do 
bloqueio de edição do registro por documentalistas;
– Possibilidade de reportar erro dentro do sistema 

• Mudança de nomes de campos e padronização do 
conteúdo em listas controladas;

• Exclusão de campos de dados;



Melhorias implantadas
Interface pública do LIS:

• Modernização do design;
• Geração de link RSS de pesquisas;
• Sugestão de links com formulário de “auto-

preenchimento” com metadados do site;
• Inclusão de ferramentas colaborativas a partir dos 

registros completos:
– Compartilhamento em redes sociais;
– Comentários aos registros;
– Tageamento;
– Reportar erro;
– Documentos relacionados.



Próximos passos

• Finalização da revisão de campos para correção 
de inconsistências;

• Finalização dos testes internos do sistema FI-
ADMIN;

• Publicação da documentação de manuais e 
fluxos;

• Teste piloto com a Rede BVS (6);

• Lançamento do novo LIS via Blackboard (3 
idiomas);

• Capacitação presencial (abril);

• Operação monitorada durante 1 mês.



Metodologia LIS

• Objetiva a criação de um catálogo de recursos de 
informação de caráter científico e técnico na área da 
saúde disponíveis na internet. 

• Agrega valor aos recursos com critérios que orientam 
quanto a:

• Qualidade, originalidade e fidedignidade do 
conteúdo dos recursos

– Selos de acreditação: 

• Origem do recurso

• Acesso estável e seguro

• Público alvo conforme necessidade da BVS.



Metodologia LIS

• Minimiza os níveis de imprecisão na recuperação 
apresentados pelos portais na Internet e facilita a 
busca e recuperação

• Contribui com a visibilidade e acessibilidade dos 
recursos relacionadas ao tema da BVS

• Permite descrever e indexar conteúdos destes 
sites utilizando a terminologia DeCS, mantendo a 
padronização que permite a busca integrada em 
todas as FI’s da BVS



Atual Portal LIS Regional





Destaques:

• 1 campanha 
de saúde

• 2 áreas 
prioritárias 
de pesquisa 
em saúde

Pesquisa livre

Campanhas:

Baseado no 
calendário de 

datas das 
OPAS

Fontes:

• Tipos de 
registros

Temas:

• Baseado nas 
áreas 
prioritárias 
de pesquisa 
em saúde

Rede:

• Áreas 
temáticas

• Países

Indique um 

site:

Colaboração 
do usuário

Redes Sociais

3 IdiomasContato e 

Sobre o LIS:

Créditos e 

tecnologias 

adotadas



Páginas segundo nível: destaques e campanhas



Páginas segundo nível: tipo de fonte, áreas 
temáticas e resultado de pesquisa



Páginas segundo nível: registro detalhado



Páginas segundo nível: sugira um site



Administração da FI



Administração da FI



Administração da FI



Interfaces públicas do LIS nas BVS

– LIS instalado em BVS-Site em operação (filtro das 
áreas temáticas serão mantidas)

– LIS para Wordpress

• Portal LIS próprio da BVS 

http://lis.teste.bvsalud.org/portal-lis/

• Plugin LIS BVS (resultado de pesquisa)

http://lis.teste.bvsalud.org/lis-search/



Integração do LIS local no LIS regional

• LIS regional: 51 LIS temáticos e 3 nacionais 
(Guiana, Guatemala e Belize) 
– Capacitação para entrada de dados no LIS e DirEve

• LIS local:
– Prerrequisito a BVS estar na plataforma 

Wordpress

– Migração de dados para gestão centralizada 
(Alguns LIS locais: Fiocruz e países)



Muito obrigada!

Equipe FIR:

• Andrea Hayashi
• Sarah Viola Oliveira
• Sueli M Yano Suga

Equipe:

• Júlio Takayama
• Renato Murasaki
• Vinícius Antonio

fir@bireme.org


