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ALERTA 
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A Rede de Psicologia 

Index Psi Periódicos e LILACS 

alimentadas em uma única 

operação 
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CUSTOMIZAÇÕES PARA ENTRADA DE DADOS NA LILDBI - 

PSICOLOGIA 

  

Help dos campos - todos alterados e com exemplos da Psicologia 

(v8, v9, v10, v110, v113, v12, v13, v14, v38, v83, v85, v71, v76, v87, 

v85, v889, v990, v993) 
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CUSTOMIZAÇÕES PARA ENTRADA DE DADOS NA LILDBI - PSICOLOGIA 

  

Poka-Yoke - para impedir erros na entrada de dados 

campos:  

- v8 (suporte eletrônico)  e v38 (informação descritiva)- não permite a 

entrada de dados manualmente nos subcampos, permite apenas seleção da 

informação na lista suspensa 

- eliminação do campo v3 (localização) - os dados foram atrelados ao BR do 

CC e título da revista 

- v9 (tipo de registro), v110 (forma do item), v113 (tipo de periódico) - são 

pré-selecionados 

- não salvar o registro se:  

. houver espaço antes de : (2 pontos) do título 

. houver espaço final no título e depois de (AU) do resumo 

. se a base INDPSI não estiver selecionada 

. se Psi Express estiver selecionado 

. se v35 (ISSN) não estiver no formato xxxx-xxxx 

. se v65 (data normalizada) não estiver no formato AAAAMMDD 

. se v889 (Descritor Psi Portugues) estiver em branco 
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O QUE NÃO CONSEGUIMOS IMPLEMENTAR 

- desenvolver mecanismo em que, primeiramente o bibliotecário, 

selecione os idiomas presentes no artigo da revista. Depois dessa 

seleção, ele abre o Assist com o subcampo ^i (idioma) já preenchido e 

faça a inserção do título (campo 12), resumo (campo 83) e palavras-

chave do autor (campo 85) no idioma já pré-definido 

- reconhecimento automático de idioma,como no Google/Chrome 

(muitas vezes o titulo está em espanhol e seleciona-se como idioma 

no ^i inglês, é um erro bastante comum) 

- v10 (autor) - afiliação: seleção do nome da instituição, cidade e pais 

em lista suspensa 

  

Todas as customizações feitas na LILDBI da Psicologia poderiam e 

deveriam ser incorporadas a Metodologia Lilacs. 

A Carla, Ana Rita e o Diego são os responsáveis pelas melhorias. 
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Indexação para a LILACS e outras bases específicas da 

BVS Psicologia 



A Rede de Psicologia 

 

 
 

 

Parceria BVS-Psi e BIREME para incorporação da categoria Psicologia 

ao DECS – 2008 

 

• Enviamos a base de dados (THES) para a equipe da BIREME  - Mais 

de 6.000 termos e suas relações. 

• Detecção e correção de inconsistências. 

• Emissão de listas de termos de 100% a 70% de similaridade entre a 

TP e o Decs. 

• Análise de cada termo com as devidas observações. 

• Envio da base Thes  revisada à Bireme para inclusão na plataforma 

Wiki. 

 



Terminologia em Psicologia 







Terminologia em Psicologia 

O que falta fazer 

• Hierarquização dos termos. 

 

• Formação de um Grupo de trabalho 

(com Psicólogos e Psicanalistas) para 

dar continuidade à análise dos termos e 

às traduções para o inglês e espanhol. 

 

• Criação das Notas de Escopo e das 

traduções para o inglês e espanhol. 
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Revistas de Psicologia na LILACS 

 

• Total = 94 

• Títulos correntes = 88, sendo: 

- Argentina = 9 

- Brasil = 66 

- Chile = 5 

- Colômbia = 12 

- Cuba = 1 

- Paraguai = 1 
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Sugestões 

 

• Mudanças da plataforma para alimentação da 

LILACS, com possibilidades de captura de 

metadados . 

 

• Inclusão dos termos Psi no DECS, por etapas. 

 

 

Muito obrigada! 
 


