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O que se buscou
• Sistema de Gerenciamento

de Conteúdo capaz de 
permitir a administração do 
portal de uma BVS
– módulo de administração 

on line, para profissionais 
com pouco ou nenhum 
conhecimento em 
desenvolvimento de 
páginas web. 

1999 - Versão 1.0
•Administração de 
conteúdos do portal 
da BVS 

•Relação de links
para as fontes de 
informação e temas



Evolução
Oferecer recursos de pesquisa 

integrada em diferentes 
fontes de informação da BVS

• Possibilitar a incorporação 
de módulos e 
funcionalidades 
desenvolvidos de forma 
descentralizada

2001 - Versão 2.0
• Inclusão de 
recurso de 
Metapesquisa
• Área de 
Comunidades
• Aperfeiçoamento 
da área de temas

2003 - Versão 3.0
• Facilidades para 
administração
• Possibilidade de 
criação de páginas 
de segundo nível
• Administração de 
temas em até três 
níveis hierárquicos



BVS-Site
Construtor de interface para uma BVS



Atualmente
• Maior qualidade das páginas na 

distribuição de conteúdos e no 
aspecto visual

• Mais flexibilidade de layout, -
fomentando uma rede de 
colaboradores de interfaces das 
BVS

• Padrão de acessibilidade 
baseado nos padrões propostos 
pelo W3C (WAI – Web
Accessibility Initiative)

2005 – BVS Site 
versão 4.0

•Revisão na
arquitetura e 
“componentização”
dos elementos da
página
•Múltiplos
componentes do 
mesmo tipo
•Implementação de 
componente para
publicação de 
notícias - formato
RSS
•Gerenciamento da
área de contato do 
site
•Inclusão de 
metadados do site
•Utilização de 
WebStandards



Web Standards no BVS-Site 4.0
Adoção dos seguintes padrões

– XML
– XSL
– XHTML
– CSS level 2

Resultados Obtidos

• Páginas carregadas mais 
rapidamente
• Atualizações de layout mais 
eficientes e econômicas
• Facilidade em manter a 
identidade visual em todas as 
paginas
• Sites mais acessíveis a 
diferentes tipos de usuários



Marco de Controle

Facilidade na criação de componentes
Versão 3.x Versão 4.0-beta1 Versão 4.0



Interface de 
administração



Interface pública (usuário)



Marco de Controle

Múltiplos
componentes do 

mesmo tipo

Fontes de 
Informação



Área de contato 
permitindo a criação 
de diferentes canais 
de comunicação



RSS
Really Simple
Syndication

O formato, 
criado em 
1997, usa a 
tecnologia 
XML 
(Extensible
Markup
Language) 
para a 
publicação 
dinâmica de 
conteúdo e 
links de um 
site em 
outros.



http://bvsmodelo.bvsalud.org/

Documentação
– Leia-me de 
instalação
– Manual para 
administração 
do BVS-Site
– Guia de 
desenho gráfico 
da BVS 
– Guia da BVS 
2005

Aplicativo
– Requisitos 
para obter o 
produto 
– Download
– Acesso à
versão demo

http://bvsmodelo.bvsalud.org/


Obrigada!
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