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Como Colaborar?

1 Para divulgação: incluir nos diversos sites o link para o
Portal Influenza A (H1N1)

http://h1n1.influenza.bvsalud.org

2  Para a ampliação da coleção de fontes de informação:

Documentos com texto 
completo

(planos de preparação, 
informes epidemiológicos, 
orientações técnicas…)

Outros conteúdos
da Internet

(aulas, cursos, 
eventos, notícias, 

blogs, FAQs,
áudios, vídeos …

Loader – Repositório 
Complementar 

Influenza A (H1N1)
LIS 

Sugira um site



Usuário
submete um

documento por
intermédio do

Loader Repositório
Administrador do Portal

analisa e aprova,

Documento ou 
site aprovado
é completado

com a sua descrição

Fluxo de trabalho do processo

Loader Repositório

OU

sugere um site
para o LIS  

analisa e aprova,
ou não, o documento ou

o site sugerido

com a sua descrição
e indexação e é

publicado
na base de dados

Influenza A (H1N1)



Envio de sugestão

Sugestão de documentos para o 
Repositório Complementar Influenza A (H1N1)

Loader
http://repositorio.h1n1.influenza.bvsalud.org/

Registre-se com 
seu endereço de 
e-mail e crie uma 
senha



Para iniciar o registro 
de um novo 
documento, clique em documento, clique em 
Carregar novo 
Documento

A cada clique o sistema irá 
gerar um número que é único e 
não será mais apagado



Tela para preenchimento dos dados



Passo A

B



Passo CPasso C



Passo D

Busque o documento  
em seu computador e 
envie



Passo E



Com o documento 
depositado sem erros, 
envie para a avaliação.

Passo F



Documentos em processo: mostra os documentos que 
estão em fase de depósito, mas não concluídos. Mostra 
somente os seus documentos.

Outras funcionalidades

Documentos Rejeitados: mostra os documentos enviados 
e não aprovados pelo administrador.e não aprovados pelo administrador.

Aguardando Aprovação: mostra os documentos enviados  
que aguardam a aprovação do administrador.

Depositados: mostra os seus documentos, enviados e 
aprovados pelo administrador.

Documentos publicados: mostra os seus documentos 
enviados e publicados no Portal.



Sugestão de conteúdo para o LIS Influenza A (H1N1)

Outros conteúdos da Internet
(aulas, cursos, eventos, notícias, 
blogs, FAQs, áudios, vídeos …)

Registro preliminar no Portal 
BVS Regional

LISblogs, FAQs, áudios, vídeos …)

Sugira um site

Registro aprovado é 
exportado para o LIS, para 
o processamento:
descrição, indexação e 
publicação no Portal 
Influenza A (H1N1)



Muito obrigada por colaborar!

Dúvidas ou sugestões, escreva paraDúvidas ou sugestões, escreva para

Contato Portal H1N1:

http://h1n1.influenza.homolog.bvsalud.org/php/contact.php?lang=pt


