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Antecedentes

• Iniciativa lançada em março de 2003;

• Proposta de cooperação e convergência entre 
editores científicos, rede SciELO, bibliotecas da rede 
LILACS e BIREME;

• Visando diminuir o lapso de tempo existente entre a 
publicação e a representação na LILACS.



  

Objetivos

• Divulgar imediatamente os artigos  na LILACS;

• Disponibilizar os textos completos no Repositório 
LILACS;

• Aumentar a visibilidade da revista;

• Facilitar o trabalho das bibliotecas responsáveis pela 
indexação da revista.



  

Resultados

 805 Títulos LILACS sendo:

 158 já são LILACS-Express provenientes de SciELO
• México, Estados Unidos, Cuba (SciELO Salud Pública), 

Argentina, Colômbia e Chile

 104 provenientes dos editores que já se inscreveram 
para utilizar o sistema LILACS-Express (somente Brasil)
 114 fascículos enviados desde nov.2007
 1.081 registros inseridos, a maioria no mesmo mês da 

publicação



  

Resultados, cont.



  

Metodologia: fluxograma



  

Metodologia: dados do sistema

• Alimentação descentralizada;

• Base única centralizada na BIREME;

• Idiomas: Português (breve Espanhol e Inglês);

• Parte integrante da Metodologia LILACS.



  

Tela de acesso ao sistema

http://www.lilacsexpress.bvsalud.org

http://www.lilacsexpress.bvsalud.org/


  

Controle de Coleção

Tela de nova entrada de fascículo



  

Formulário de entrada de Artigos

Formulário de inserção de artigos – subseção dados principais (autoria)



  

Formulário de entrada de Artigos

Formulário de inserção de artigos – subseção de títulos e notas



  

Formulário de entrada de Artigos

Formulário de inserção de artigos – subseção de títulos e notas (cont.)



  

Formulário de entrada de Artigos

Formulário de inserção de artigos – subseção de resumo e endereços eletrônicos



  

Formulário de entrada de Artigos

Formulário de inserção de artigos – subseção de eventos



  

Formulário de entrada de Artigos

Formulário de inserção de artigos – subseção de projeto



  

Tela de informações de artigos com dados resumidos



  

Controle da coleção: situação dos fascículos



  

Registro LILACS-Express

Visualização de um registro LILACS-Express na LILACS



  

Como participar?

• Editores de revistas indexadas em SciELO e em 
LILACS participam automaticamente;

• Editores de revistas LILACS que não são SciELO e 
que atendam aos seguintes critérios básicos:
– Revista corrente na LILACS;
– Disponibilizar o texto completo de cada artigo em 

site próprio ou enviar para o Repositório LILACS.

– Informações http://metodologia.lilacs.bvs.br/



  

LILACS: contribuição
Resultados da cooperação da Rede LILACS (Brasil)

Contribuição anual para LILACS nos últimos 10 anos (2008 é projeção pela média mensal do ano).



  

LILACS: perspectivas e desafios

• Metodologia LILACS:
– Programa de Capacitação Permanente da BVS

• Continuar com a consolidação do novo modelo de capacitações 
presenciais

• Adaptar a metodologia para cursos a distância
– Capacitação para os editores no sistema LILACS-Express

• Desenvolvimento contínuo do LILDBI-Web
– versão 1.7 lançada em julho de 2008
– nova versão já em desenvolvimento

• Ampliar e facilitar a contribuição para  LILACS
– Através de LILACS-Express
– Todas as revistas LILACS operando online, com textos 

completos e acesso aberto até 2009
– Rumo ao Repositório LILACS



  

Obrigado pela sua Atenção!

Contato: lilacsdb@bireme.org
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