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LILACS — LITERATURA LATINO-
AMERICANA EM CIÊNCIAS DA
SAÚDE, uma fonte de informação para
o profissional da saúde, BIREME —
Centro Latino-Americano e do Caribe
de Informação em Ciências da Saúde e
Organização Pan-Americana da Saú-
de/Organização Mundial da Saúde. São
Paulo, Brasil.

A REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA, da mes-
ma forma que muitos outros periódicos latino-
americanos, 450 aproximadamente, é analisada e
indexada na base de dados LILACS (Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da
Saúde).

LILACS é o resultado de um esforço coleti-
vo, coordenado pelo BIREME, para registrar e
difundir a produção intelectual do profissional
latino-americano da Saúde, qualquer que seja a
forma ou o meio em que aparece publicada. Li-
vros, periódicos, publicações governamentais,
trabalhos apresentados em congressos, seminá-
rios ou conferências, teses, entre outros, são in-
corporados à LILACS, respeitados os critérios
de seleção estabelecidos.

A captação e processamento de toda essa lite-
ratura é de responsabilidade de cada Centro
Coordenador Nacional (CCN) que compõe a
Rede Latino-Americana e do Caribe de Infor-

mação em Ciências da Saúde. O BIREME,
Centro Regional da OPAS, auxilia os CCN em
seu trabalho e exerce a coordenação a nível re-
gional.

Quem gera a informação (autores e editores)
deve participar deste esforço coletivo fazendo
com que os CCNs sejam depositários de todo
documento gerado, para sua análise e possível
inclusão na base de dados. O LILACS possui
hoje mais de 60.000 citações bibliográficas e re-
sumos de documentos (artigos de periódicos,
relatórios técnico-científicos, publicações go-
vernamentais, teses, etc.) de autores lati-
no-americanos. Este acervo de informação é
acessível em linha e também está disponível no
suporte eletrônico conhecido como CD-ROM
(Compact Disc — Read Only Memory).

Da LILACS são extraídos os produtos im-
pressos: IMLA (Index Medicus Latino-Ameri-
cano) e LILACS-SP. O primeiro, de freqüência
trimestral, inclui citações bibliográficas e resu-
mos de artigos publicados nos periódicos anali-
sados. O segundo, de freqüência irregular, in-
clui citações bibliográficas e resumos de traba-
lhos à área de Saúde Pública.
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