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Utilização do DeCS para indexação LiLACS 

 Experiência da Biblioteca/CIR  

Equipe responsável: 
 

• 2 bibliotecários capacitados em cursos de indexação e descrição bibliográfica 
na Bireme. 

• 2 técnicos com formação em nível superior com treinamento em descrição 
bibliográfica (Lildbiweb) e supervisão dos bibliotecários. 

Conteúdo: 

• Somos responsáveis pela indexação de 8 títulos de periódicos, teses 
defendidas na FSP/USP e monografias que atendam aos critérios de seleção.  



 

Materiais de apoio 
• DeCS (on-line) 

• Ajuda de campo – planilhas da metodologia LiLACS 

• Guias, manuais e notas técnicas 
(http://metodologia.lilacs.bvsalud.org/php/level.php?lang=pt&component=74&item=1) 

• Portal LiLACS > Ajuda / Espaço do usuário 
(http://wiki.bireme.org/pt/index.php/Categoria:Espa%C3%A7o_do_usu%C3%A1rio) 

Lildbiweb 
• Versão do Lildbiweb empregada = 1.5 customizada localmente. 

• Contornando a questão...: validação do registro (acesso: documentalista) com 
um descritor e edição dos campos de descrição (acesso: editor) = indexação 
com versão atualizada do DeCS. 

http://metodologia.lilacs.bvsalud.org/php/level.php?lang=pt&component=74&item=1
http://wiki.bireme.org/pt/index.php/Categoria:Espa%C3%A7o_do_usu%C3%A1rio


 

Qualidade da indexação e os centros cooperantes 
 

• 4 centros cooperantes: FSP/USP, ICICT/Fiocruz, MS e UFBA. 

• Como coordenadores da Rede acompanhamos a atualização dos registros e a 
qualidade da indexação. 

• Os membros da rede enviam os registros diretamente para a Bireme. 

Categoria Saúde Pública 
 

• Na versão 2013 do DeCS, a categoria Saúde Pública representa 11,1% do 
total de termos do DeCS, aproximadamente 3500 termos. 

• Bastante utilizada na rotina de indexação. 



O DeCS e a categoria Saúde Pública (SP)  

Considerações  

• O DeCS foi desenvolvido a partir do MeSH – Medical Subject Heading da U.S. 
National Library of Medicine (NLM). 

• Em 1985/86 foi estabelecida a categoria Saúde Pública (SP), reunindo cerca 
de 5000 termos, visando melhor representar a literatura latino-americana. 

• Ao longo dos anos percebeu-se a necessidade de revisão dos descritores 
dessa categoria.  

• No período de 2003 a 2005 esse trabalho foi realizado pela FSP/USP, com 
apoio e coordenação da BIREME. Hoje a categoria SP reúne cerca de 3.500 
descritores, inclusive aqueles do MeSH nessa área. 



• Essa revisão é que moldou a atual estrutura da categoria SP e sobre a qual 
vamos falar um pouco. 

• Abrangeu as subcategorias: 

– SP1 - Políticas,  

– SP2 - Atenção,  

– SP3 - Estudos Populacionais,  

– SP5 - Epidemiologia e  

– SP6 - Nutrição. 

• E envolveu a equipe da Biblioteca da FSP/USP, especialistas em saúde pública 
e docentes da universidade. 

Revisão da categoria Saúde Pública (SP) 



• A partir das hierarquias originais, foram revistos e estabelecidos os domínios 
de cada subcategoria. 

• Foram estabelecidos critérios básicos para produzir hierarquias pilotos: 

– Pertinência do descritor na categoria SP e na subcategoria 

– Presença do descritor em outras categorias DeCS ou subcategorias 

– Análise de ocorrência do descritor na base de dados LILACS 

• Foram listados os descritores considerados não pertinentes à categoria SP e 
presentes em outras categorias 

• Foram listados os descritores cuja pertinência à categoria SP era incerta ou 
desconhecida. 

Metodologia da revisão 



• As listas e as hierarquias pilotos foram analisadas pelos especialistas e 
docentes 

• Em reunião entre a equipe da Biblioteca da FSP/USP e os especialistas 
decidiu-se as ações em relação aos descritores: 

– Manutenção 

– Alterações 

– Exclusão 

– Resgate 

• Última etapa realizada pela Bireme, com a atualização do DeCS 2006. 

 

Metodologia da revisão 



• Com a criação das BVS, surgiram as estratégias de buscas temáticas para 
facilitar o trabalho de pesquisa aos temas mais importantes de cada BVS.  

• O DeCS é um elemento integrador das BVS e com a sua versão atualizada 
também foi possível fazer a reestruturação da área temática da BVS Saúde 
Pública, trabalho realizado em 2005. 

 

Comentário  

• O DeCS é atualizado anualmente e a Biblioteca da FSP/USP é uma parceira 
nessa atualização, pois sempre esteve envolvida com estudos sobre 
terminologia na área da saúde pública, de forma a contribuir com melhores 
resultados de busca por parte de quem utiliza a LiLACS e a BVS Saúde 
Pública. 
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