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LILACS
Índice da literatura científico-técnica em Saúde da América Latina 
e Caribe.



LILACS: estado atual
763 Centros 
Cooperantes
- 134 do Brasil

+ 495 mil registros (setembro/2009)
- média contribuição anual: 25 mil registros

Contribuição por País
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Revistas indexadas
- 806 de 19 países, 
sendo 323 brasileiras.
- 78 revistas LILACS em 
MEDLINE
- 231 revistas LILACS 
em SciELO



LILACS: contribuição
Cooperação da Rede LILACS (todos países)

Patamar histórico em 2007 e 2008, mais de 30 mil registros.

Contribuição Anual para LILACS - últimos 10 anos
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LILACS: contribuição (cont.)

Cooperação das instituições brasileiras

Evolução da Contribuição Brasileira para a LILACS - 1999 a 2008
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LILACS como Repositório


 
806 Títulos LILACS sendo:


 
+ de 180 já são LILACS-Express provenientes do SciELO e 
dos Editores que já se inscreveram para utilizar o sistema 
LILACS-Express


 

Critérios de Seleção e Permanência de Periódicos na LILACS 
(Agosto/2008)


 
A partir de agosto de 2008, para que um periódico seja 
selecionado ou permaneça na LILACS, os editores devem se 
comprometer a disponibilizar e manter o texto completo 
de cada artigo em acesso aberto em site próprio e/ou 
enviando o arquivo para o Repositório LILACS, assim 
como participar do processo LILACS-Express. 



LILACS como Repositório, cont.



Para Onde Vamos

• LILACS-Express
– Metadados das revistas LILACS ingressando diretamente 

via editor/publicador (Editores, SciELO)

– Todas as revistas LILACS com conteúdo online e acesso aberto 
(open access)

• Fortalecer a Rede LILACS
– programas de educação à distância;
– fortalecer os Centros Cooperantes LILACS;
– instituir reconhecimentos através de premiações, 

menções, etc.



Compromisso da Rede LILACS
• Cooperar com o desenvolvimento da pesquisa, educação e atenção 

em saúde na América Latina e Caribe (AL&CA).

• Colaborar com o desenvolvimento das fontes de informação da 
BVS.

• Contribuir para que a LILACS continue sendo o principal índice na 
área de ciências da saúde da AL&CA e rumo ao Repositório.

• Coletar toda documentação produzida, segundo seu escopo, de 
forma sistemática, periódica e com qualidade, segundo a 
metodologia e enviar a BIREME.

• Promover o uso dos recursos de informação da BVS por meio de 
iniciativas de divulgação e capacitação.

• Contribuir para o treinamento de equipes de outras instituições da 
Rede quanto à utilização das metodologias da BVS.

• Replicar os cursos recebidos nas suas instituições.



Compromisso dos participantes

• Participar ativamente da Rede LILACS/BVS e dos seus 
espaços colaborativos.

• Manter em dia a indexação das revistas sob sua 
responsabilidade, assim como a coleta de outros tipos 
de documentos.

• Transmitir os conhecimentos recebidos no curso a seus 
pares ao regressarem as suas instituições.



MUITO OBRIGADO!

Contato: lilacsdb@bireme.org

Visite: http://metodologia.lilacs.bvs.br
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