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Portal do Modelo da BVS - atual



Portal do Modelo da BVS

� Reformulação do portal do modelo da BVS 

� Canal específico para a rede BVS;
� Reformulação do portal focando na arquitetura da informação (AI), nova 

dinâmica de navegabilidade, usabilidade e disponibilização de conteúdo.
� Design mais amigável facilitando a integração de informação para 

gestores de instâncias da BVS e interessados em conhecer ou adotar o 
Modelo da BVS;

� Módulo de notícias 
� Possibilita compartilhar informações com toda a rede;
� Canal específico para divulgação de notícias da rede por meio da 

alimentação descentralizada; 
� Disponibiliza serviço de RSS;
� Possibilita a inclusão de comentários nas notícias postadas pela rede;
� Divulgação das ações de âmbito nacional/regional feitas pelos países.



modelo.bvs@bireme.org



BVS-Site WordPress Plugin

� Plugin para Wordpress que possibilita a construção de  portais de acordo com o 
Modelo da BVS;
� Plugins estão sendo desenvolvidos e testados;
� Atualização da plataforma tecnológica para construção da BVS;
� Em estudo: automatização do processo de migração da plataforma BVS-Site para Wordpress.

� Vantagens
� Facilidade de atualização e utilização;
� WordPress  possui uma comunidade bem ativa de desenvolvedores e usuários;
� CMS mais utilizado do mercado;

� Pilotos
� BVS Ministério da Saúde 
� BVS Prevenção e Controle de Câncer 
� BVS Cuba 
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ISIS-OAI-Provider

� Aplicação que disponibiliza como serviço web registros CDS-ISIS no protocolo de 
interoperabilidade OAI-PMH com os metadados Dublin Core;

� Por padrão,  disponibiliza registro LILACS  convertido com os metadados DC-
Extendido;

� É possível configurar para que registros armazenados em CDS-ISIS com outras 
metodologias sejam disponibilizados com os metadados DC-Extendido;

� Com essa aplicação, todos os registros CDS-ISIS ficam disponíveis para interoperar 
com qualquer sistema que trabalham com o protocolo de interoperabilidade OAI-
PMH;

� Na BIREME será utilizada para coletar registros das bases dados nacionais de cada 
pais para construir  o índice regional;

� Em fase de teste;
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BIREME Submission

� Objetivo: Fortalecer a cooperação com a rede LILACS po r meio de um  sistema
de gerenciamento eletrônico das contribuições dos cent ros cooperantes.

� Primeiro teste: fluxo de trabalho de envio de arquivo ISO para base de dados LILACS.

� Testes futuros: 
� Fluxo de trabalho de coleta/interoperabilidade de dados baseado em protocolo OAI-PMH
� Fluxo de trabalho de interoperabilidade baseado em MARC. 

� Vantagens:
� CC acompanha todo o andamento do processo até a publicação da base de dados 

LILACS
� Automação de processos
� Avaliação e otimização de fluxos de trabalho
� Pretende-se promover maior rapidez desde o envio/coleta dos dados até a publicação na

base de dados LILACS
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Canais de Comunicação da RedDes

�Site da RedDes: �Para se inscrever na
lista de discussão da 
RedDes:

http://listas.bireme.br/mailman/listinfo/
reddes.bvs-tech/

http://reddes.bvsalud.org/
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