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Agenda
• O que é LILACS
• Critérios de seleção e permanência em LILACS
• Iniciativa LILACS-Express



http://lilacs.bvsalud.org/



https://www.weforum.org/agenda/2016/01/inequality-is-getting-worse-in-latin-america-here-s-how-to-fix-it/



Tomas AllenKMS/WHO



Barreiras ao acesso equitativo a informação em saúde de qualidadenos países em desenvolvimento
• Econômica
• Cultural
• Conectividade
• Idioma
• Visibilidade e acessibilidade
• Avaliação crítica / redação médica
• Direitos de autor
• Competência informacional e tecnológica
• Falta de financiamento e políticas públicas de pesquisa

Pandita, Singh and Dash (2008)



Prover acesso e dar visibilidade à literaturacientífica e técnica publicada nos países da América 
Latina e do Caribe para disminuir a brecha de informacção e oferecer informação para a tomada de decisão baseada em evidência e reduzir as inequidades em saude

Prover acesso e dar visibilidade à literaturacientífica e técnica publicada nos países da América 
Latina e do Caribe para disminuir a brecha de informacção e oferecer informação para a tomada de decisão baseada em evidência e reduzir as inequidades em saude

Missão da LILACS

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/inequality-is-getting-worse-in-latin-america-here-s-how-to-fix-it/



O que é LILACS?
Base de dados referencial com links aos textos completos
• “Repositório” para guarda e publicación de textos completos
• Fonte para infometrias da produção científica publicada na AL&C

Sistema de informação científico e técnico em Saúde
• Redes de pesquisadores e instituições da área de saúde, em especial Enfermagem, Odontologia, Psicologia e Saúde Pública
• Comitês de avaliação de periódicos para LILACS

Metodologia para gestão da informação e conhecimento
• Bases em saúde nos países: Colombia, Cuba, Paraguai, Argentina e outros
• Bases temáticas: BDENF (enfermagem), Mosaico (MTCI), BRISA (Redetsa), BIGG (guias de prática clínica) e outros



http://lilacs.bvsalud.org/



Conteúdo enviado para LILACS pelos países



Visibilidade do conteúdo indexado na LILACS

(Fuente: Abdala, 2018)



Critérios de seleção gerais
• Documentos monográficos, teses e dissertações, literatura cinzenta e artigos de periódicos

– Documentos no todo
– Capítulos e artigos de periódicos

• Área da saúde
• Documentos a partir d 1982.



Criterios de Seleção e Permanência de Periódicos LILACS
Conteúdo
• O mérito científico de um periódico é o principal fatorconsiderado na Seleção de um novo título. Os seguintesfatores de qualidade são considerados: - validade;- importancia;- originalidade do tema;- contribuição para a área temática em questão, e- estrutura do trabalho científico. 
• Realizado pelo Comitê de Avaliação e Seleção de Periódicos LILACS



Criterios de Seleção e Permanencia de Periódicos LILACS
• Critérios fundamentais:

Periodicidade e puntualidade

50% artigosoriginais



Criterios de Seleção e Permanencia de Periódicos LILACS
• Qualidade dos dados:



Criterios de Seleção e Permanencia de Periódicos LILACS
• Conteúdo de qualidade, reprodutível e publicado de acordo com as melhores práticas editoriais

Arbitragem por pares

Declaração de Singapura
Reprodutibilidadeda pesquisa International Clinical Trials

Registry Platform



País 2017 2018 03/2019 Resultado de la reevaluaciónLILACS 2019 (*)
Argentina 140 138 122 74

Bolivia 10 8 6 1
Brasil 362 355 339 301
Chile 67 64 66 58

Colombia 107 111 120 91
Costa Rica 9 7 8 7

Cuba 42 42 42 32
Ecuador 14 14 17 8

Guatemala 9 9 9 7
Honduras 3 4 4 4
Jamaica 2 2 2 1
México 49 49 49 49
Panamá 6 2 3 2
Paraguay 10 10 11 8

Perú 33 36 38 28
Puerto Rico 2 2 2 2

Estados Unidos 2 2 1 1
Uruguay 15 15 14 7

Venezuela 55 54 54 31
Total 937 924 907 712

Revistas indexadas na LILACS por país

Reavaliação 2019
Visão NÃO consolidada em revisão com os coordenadores nacionais e temáticos
(*)Critérios aplicados na reavaliação:
• Acesso aberto
• Atraso na publicação (Editor)
• Atraso na contribuição (CC)



Contribuição do IPEA para a LILACS, Coleciona-SUS e ECOS
• Monográficos e Séries monográficas => LILACS e ECOS
• Periódicos => Coleciona-SUS

– Revista Tempo do Mundo
– Boletim Radar
– Planejamento e Políticas Públicas - PPP
– Pesquisa e Planejamento Econômico - PPE



Níveis de interoperabilidade



Cooperação via coleta de dados do SophiA

• MARC • LILACS



Teste de carga no sistema
32 registros de monográficos



Relato de Elysio Elysio Mira Soares de Oliveira
Nos últimos anos, tenho dedicado boa parte do tempo, convertendo bases de dados de bibliotecas que decidiram adotar o PHL como meio de gestão de seus serviços e catálogos. Centenas de bases de dados em Excell, Access, DBase, Paradox, Foxpro, etc., etc. foram convertidas para CDS/ISIS. 
Deste tempo, somente 5% foram investidos na conversão de formatos ou padrão do banco de dados. 
Os outros 95% do tempo foi investido na criação de rotinas para padronização dos elementos de dados daquelas bases cujos elementos de dados não seguiram as regras recomendadas pela AACR2. Portanto, podemos concluir que para o intercâmbio de registros bibliográficos, o mais importante é a padronização do elemento de dado (metadado) e não do formato adotado como "container" do registro bibliográfico. Pouco importa se a base de dados utiliza MARC, UNISIST, Dublin Core, ELHILL, ANSI, etc. O que realmente importa é que utilizem sempre as mesmas regras na transcrição dos seus elementos de dados. (Oliveira, 2006)



Muitíssimo obrigada à equipe IPEA e BIREME!!!



Para onde vamos?
• Análise de dados

Fuente: https://www.observatoriorh.org/datos-generales-de-produccion-tecnica-y-cientifica-en-lilacs



Infometria como ferramenta de inteligência

Uso da infometria como ferramenta de apoio para a tomada de decisão e planejamento estratégico, com identificação de especialistas, grupos de pesquisadores e estado da arte da produção científica



LILACS vista em novas plataformas



Dúvidas e sugestões red_bvs@googlegroups.com

Sueli Mitiko Yano Suga
bir.lilacs@paho.org
sugasuel@paho.org

https://twitter.com/redelilacs

Canal Red BVS


