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Literatura Latino-Americana e do Caribe  

em Ciências da Saúde - LILACS

É uma base de dados especializada na área da saúde,  

com literatura científica e técnica de 26 países da  

América Latina e do Caribe com Acesso Livre e Gratuito
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O que  

encontramos na

LILACS?
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Mantida e atualizada por uma rede composta por mais de

600 instituições de ensino, governo e pesquisas em

saúde, coordenadas pelo Centro Latino-Americano e do

Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME),

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e

Organização Mundial da Saúde (OMS).
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Rede de colaboradores com a base de dados
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Biblioteca  

Virtual de  

Saúde (BVS)

Busca promover a comunicação e

int ercambiar experiências ent re a Rede

e o Centro Lat ino-Americano e do

Caribe de Informação em Ciências da

Saúde (BIREME). Facil itar e promover o

uso das metodologias e ferramentas

desenvolvidas por BIREME para

produção, operação e atual ização de

produtos e serviços de informação

aplicados nas inst âncias de Bib l iot eca 

Virtual de Saúde.
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Como acessar a LILACS?

O acesso pode ser feito pela Internet, 

diretamente no site: 

https://lilacs.bvsalud.org/
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https://lilacs.bvsalud.org/

LILACS
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Livre: Título, Resumo, Descritor de Assunto

Pesquisa na página da LILACS
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Pesquisa na página da LILACS
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Exemplos de Busca
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Acesso aos 
arquivos
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Outras opções
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- Idioma
- Barra de navegação
- Formato de 

apresentação



Links Interessantes

• https://lilacs.bvsalud.org/

• https://bvsalud.org/wp-content/uploads/2016/05/Guia_rapido_pt_2016.pdf

• https://bvsalud.org/como-pesquisar/

• Vídeos

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=LR8GZ71lh1U&feature=e
mb_logo

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=PAmxI_Ui64E&feature=e
mb_logo
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Imagem: https://www.shutterstock.com/pt/image-photo/light-wooden-tabletop-table-on-white-514179574

Obrigada!

Aproveitem para exercitar!
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Contato: 
❖ deboraamaralp@gmail.com

❖ michelerf@bol.com.br
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