
Base de Dados LILACS 

O que é a base de dados LILACS: 

A base de dados LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências da 
Saúde) é produzida BIREME, que a define como um “índice bibliográfico da 
literatura relativa às ciências da saúde, publicada nos países da América Latina 
e Caribe, a partir de 1982. É um produto cooperativo da Rede BVS. Com mais 
de 500.000 mil registros bibliográficos de artigos publicados em cerca de 1.500 
periódicos em ciência da saúde, dos quais aproximadamente 830 são 
atualmente indexados. LILACS também indexa outros tipos de literatura 
científica e técnica como teses, monografias, livros e capítulos de livros, 
trabalhos apresentados em congressos ou conferências, relatórios, publicações 
governamentais e de organismos internacionais regionais. LILACS pode ser 
acessada para pesquisa bibliográfica no Portal de Pesquisa da de BVS ou no 
próprio portal LILACS e seus registros também são indexados no Google.” 

 

Endereço para acesso: http://regional.bvsalud.org/php/index.php 

 

 

A pesquisa poderá ser realizada pelo NOVO PORTAL DE PESQUISA 
DA BVS BIREME ou no próprio portal LILACS. 

 

 

 

 

 



Pesquisa pelo Portal de Pesquisa da BVS Bireme 

 

Na página principal da Bireme (acima), na parte superior, lado direito, acessar “Visite o 

Novo Portal de Pesquisa da BVS” 

 

 
 
 
 
Regras Gerais: NÃO DIGITAR ACENTUAÇÃO, ARTIGOS E/OU PREPOSIÇÕES 
 
Operadores Booleanos e Truncagem: 
 
AND – Intersecção de palavras (digitar palavras separadas por espaço, faz 
também a intersecção entre elas). Exemplo:  
gravidez and adolescencia and educacao and saude 
ou  
gravidez adolescencia educacao saude 
 
OR – Soma de palavras (neste caso é necessário a digitação da expressão 
OR entre as palavras). Exemplo: gravidez or adolescencia  
 
TRUNCAGEM - Recurso usado para truncar a partir de uma determinada raiz, 
Digita-se cifrão ($), após o radical comum da palavra. Exemplo: adolescen$, 
recupera palavras como adolescencia, adolescente, adolescentes 
 
A pesquisa poderá ser feita pelo formulário disponível na página acima 
(formulário simples), por “Busca avançada” ou por “Localizar descritor de 
assunto” 
 
 



Pesquisando pelo formulário simples 
(Busca por palavras do título, do resumo e do assunto) 
 
Digite palavras significativas do assunto desejado 
 

 
 
 
Quando as palavras são separadas somente pelo espaço, o sistema 
automaticamente fará a intersecção (AND) entre elas.  
Clicar em “pesquisar” 
 

 
 
No lado direito da página estão disponíveis os “filtros” mais comumente usados 
para limitar o resultado, já com os números de citações recuperadas na busca, 
como: Texto completo, Coleções, Bases de dados, Assunto principal, Tipo de 
estudo, Idioma, Ano de publicação e outros. 
 
Na opção “Bases de dados”, selecionar a base de dados LILACS 
 
Caso seja de interesse, selecionar também outros filtros como idioma, ano de 
publicação, etc. 



Pesquisando pelo formulário de Busca avançada 
 
Na página principal do Portal de Pesquisa, clicar em “Busca avançada” 
 

 
 
Observe no lado direito da página, os vários campos que poderão ser 
selecionados para a busca. 
 
Selecionar o campo onde interessa que a(s) palavra(s) devem seja pesquisada 
e digitar por exemplo: 
gravidez adolescência - recupera as duas palavras na mesma citação 
gravidez OR adolescência - recupera uma das palavras nas citações 
“gravidez na adolescência” (entre aspas) – recupera a frase toda 
 
PESQUISA POR DESCRITOR DE ASSUNTO 
Consultar o DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), na página da Bireme 
para verificar o descritor correto para o assunto (ver manual para consulta ao 
DeCS no seguinte endereço: 
http://www.famema.br/ensino/biblioteca/basedados.php 
Digite o descritor de assunto entre aspas, selecione o campo “Descritor de 
assunto” 
 

 
Clicar em pesquisar 



No lado direito da página, Na opção “Bases de dados”, selecionar a base de 
dados LILACS 
 
Caso seja de interesse, selecionar também outros filtros como idioma, ano de 
publicação, etc. 
 
 
Para ver a citação com o resumo: 
Clicar em “Formato de apresentação” (seta) e escolher a opção “Detalhado” 
 
 
SALVAR RESULTADO, IMPRIMIR OU ENVIAR POR E-MAIL 
 
Faça a seleção, clicando na janela disponível no início do título de cada citação 
Após selecionar, na opção “Sua seleção” (lado direito do página), clicar em 
“Listar documentos”. 
 

 
 
Salve em arquivo ou envie por e-mail clicando nos desenhos de impressora e 
envelope disponíveis na página. 
 
 
 
 
 


