
LILDBI
armazenamento e recuperação
de dados em bases de dados
bibliográficas de forma
descentralizada
bibliográficas de forma
descentralizada
bibliográficas de forma

Projeto Gráfi co: Serviço de Edição e Informação Técnico-Científi ca / INCA



É um aplicativo utilizado para a 
administração de bases de acordo 
com a Metodologia LILACS. 
Utilizamos esse sistema para 
entrada, manutenção, controle 
de qualidade, armazenamento e 
recuperação de dados em bases 
de dados bibliográficas de forma 
descentralizada.

Administração 
de bases de 
dados de forma 
descentralizada

LILDBI



BVS LISLILDBI

BVS Prevenção 
e Controle de 

Câncer 

Documentos 
com conteúdo que se refi ra 
à Prevenção e Controle de 
Câncer e possa ser descrito 

utilizando-se um ou mais dos 
descritores do DeCS. 

 



INSERÇÃO 
DE ARTIGOLILDBI



1
Clique em
Administração 
de Base de 
Dados



2
Informe
usuário e 
senha



3
Vamos criar
um novo 
documento 
com indexação

Vá em Documento > 
Novo > Com Indexação



4
Selecione 
como tipo de 
documento
Série periódica



4
Selecione
a base de 
dados e 
preencha 
as demais 
informações





5
Em Endereço 
Eletrónico, 
clique em
Assist.





5
Em Autor 
Pessoal, 
clique
novamente
em Assist.





6
Em Título 
siga o mesmo 
procedimento





7
Clique no 
local indicado 
para localizar 
os descritores 
 







1

2



7
Inclua o 
Resumo do 
documento





8
Clique em 
Confi rmar 
para salvar

Confi rmar



9
Em caso de 
Erro, verifi que 
o campo 
indicado na 
mensagem.



Corrigindo o 
Erro indicado







Verifi que a 
vizualização 
do cadastro





Grave o registro



Pronto!
O documento já está 
na base de dados da
BVS Prevenção e 
Controle de Câncer



INSERÇÃO 
DE TESELILDBI



1
Clique em
Administração 
de Base de 
Dados



2
Informe
usuário e 
senha



3
Vamos criar
um novo 
documento 
com indexação

Vá em Documento > 
Novo > Com Indexação



4
Selecione 
como tipo de 
documento
Tese, Dissertação



Indexando
a TeseLILDBI



1
Em 
Localização do 
documento, 
coloque o 
código do seu 
centro 
cooperante.

BR440.1



2
Em Base 
de Dados, 
selecione
LILDBI e
INCATE

Base de Dados
INCATC
INCATE
INTO
INCATE
LILACS



3
Em 
Endereço 
Eletrônico, 
clique em



Preencha 
os campos
e clique 
em Gravar



4
Clique no 
local indicado 
para localizar 
os descritores 
 







1

2



5
Inclua o 
Resumo da 
Tese



Inclua o resumo
em português

Depois clique em 
Adicionar campo 
para incluir 
outros idiomas



6
Preencha 
os todos 
os demais 
campos



7
Clique em 
Confi rmar 
para salvar

Confi rmar



Verifi que a 
vizualização 
do cadastro





Grave o registro



Pronto!
A tese já está 
na base de dados da
BVS Prevenção e 
Controle de Câncer



Mais informações em
http://wiki.bireme.org/pt/index.php/LILDBI-Web


