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A Rede de Psicologia 

Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia – 

ReBAP 

• Criada em 2001 

• O trabalho sustenta as fontes de informação da BVS-Psi 

Brasil 

 

Rede Latino-americana de Bibliotecas da Área de Psicologia 

• Criada em 2003 

• O trabalho sustenta as fontes de informação das BVSs-Psi 

dos demais países da América Latina 



A Rede de Psicologia 

Fluxo da avaliação das revistas para a LILACS, 

Index Psi Periódicos  e  PePSIC 

 

A avaliação é feita pela Coordenação Técnico Científica 

da BVS-Psi Brasil, composta por três psicólogos 

(representantes do Conselho Federal de Psicologia 

(CFP), do Fórum das Entidades Brasileiras da 

Psicologia Brasileira (FENPB) e da Associação 

Brasileira de Editores Científicos de Psicologia 

(ABECiPsi) e três bibliotecárias (coordenadora técnica 

da BVS-Psi regional e brasileira, gestora da BVS-Psi 

Brasil e gestora do PePSIC). 



A Rede de Psicologia 

Fluxo da avaliação das revistas para a LILACS, 

Index Psi Periódicos  e  PePSIC 

 

• Após a avaliação é encaminhado o informe para o 

editor (aprovação/não aprovação) e se procura um 

centro indexador para a revista. 

• No caso do Brasil, é mais fácil. Nos demais países 

da América Latina temos encontrado muitas 

dificuldades. 

• Entretanto, nos dois casos temos tido muitos 

problemas para conseguir um centro indexador e 

manter a indexação atualizada. 



A Rede de Psicologia 

Fluxo da indexação das revistas para a LILACS e 

Index Psi Periódicos 

 

• Capacitação dos indexadores: temos efetuado: 

presencialmente, por telefone, por skype. 

• Dificuldades com o DECS (faltam termos para a área 

de Psicologia). 

• Dificuldades com a troca excessiva de bibliotecários. 

• Dificuldades para o acompanhamento da atualização 

das bases de dados. 

 

 



A Rede de Psicologia 

Fluxo da indexação das revistas para a LILACS e 

Index Psi Periódicos 

 

• Centros indexadores ReBAP = 181 (Index Psi 

Periódicos). 

• Centros indexadores Index Psi Periódicos e 

LILACS (Brasil) = 41. 

 
 

 

 

 



A Rede de Psicologia 

Fluxo da indexação das revistas para a 

LILACS e Index Psi Periódicos 

 

• Títulos de revistas brasileiras indexados no 

Index Psi Periódicos e LILACS (Brasil) = 109. 

• Revistas brasileiras indexadas na LILACS = 66. 

• Títulos aguardando Centro Cooperante para 

fazer a indexação (Brasil) = 7 

• Títulos recém aprovados aguardando Centro 

Cooperante para indexação (Brasil e outros 

países da AL)= 12 
 

 



A Rede de Psicologia 

Revistas de Psicologia na LILACS 

 

• Total = 94 

• Títulos correntes = 88, sendo: 

- Argentina = 9 

- Brasil = 66 

- Chile = 5 

- Colômbia = 12 

- Cuba = 1 

- Paraguai = 1 

 

 
 

 



A Rede de Psicologia 

Problemas 

 

• Baixa representatividade de outros países da 

AL na LILACS. Por exemplo: temos 

informações de 45 revistas mexicanas de 

Psicologia, nenhuma na LILACS. 

• Dificuldade de comunicação com os Centros 

Cooperantes da BIREME. 

• LILACS desatualizada. 

• Falta animação na rede latino-americana. 
 



A Rede de Psicologia 

Sugestões 

 

• Encontros com grupos temáticos para pensar 

estratégias para a LILACS, por Internet e 

presencias. 

• Projeto de captação de recursos para 

recuperação da LILACS (Ministérios da Saúde 

dos países  LA, possível consórcio entre as 

cooperantes...) 
 



A Rede de Psicologia 

Pontos para Reflexão 
 

• A LILACS é a única base de dados latino-americana 

para organização e disseminação do conhecimento 

científico. 

• Ao se buscar por “LILACS” no Google Acadêmico 

encontramos 213.000 ocorrências, sendo 541 de 2014. 

Isso quer dizer que estão escrevendo muito sobre a 

LILACS. 

 

Muito obrigada! 

 


