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Sobre a LILACS 

 Base de dados com informações científicas da América Latina e 

Caribe em Ciências da Saúde 

  Recupera artigos, livros, capítulos de livros, trabalhos apresentados 

em eventos, teses e publicações governamentais 

  Mostra a referência do material pesquisado, resumo, descritores e, 

se o documento estiver disponível na íntegra, fornece o link de 

acesso 



Formas de Acesso 

 O acesso pode ser feito via intranet, 
internet ou pelo MedicalSuite 



Acesso via Intranet 

1. Clique em Inst. 

Ensino e Pesquisa 



2. Clique em 

Biblioteca 

Acesso via Intranet 



Acesso via Intranet 

3. Clique em 

Recursos Eletrônicos 



4. Clique em Lilacs 

Acesso via Intranet 



4. Clique em Ciências 

da Saúde em Geral 

Acesso via Intranet 



4. Clique em LILACS 

Acesso via Intranet 



Página inicial Acesso via Intranet 



Acesso via Internet 2. Clique em Ensino e 

Pesquisa 
1. Acesse www.einstein.br 



Acesso via Internet 

3. Clique em Biblioteca 



Acesso via Internet 

4. Clique em 

Acesso Remoto 



Acesso via Internet 

5. Leia atentamente as 

instruções para acesso 

remoto. Para maiores 

detalhes sobre a 

instalação, selecione o 

tutorial correspondente ao 

Sistema Operacional de 

seu dispositivo 

ATENÇÃO: Para 

instalar a nova 

versão do Citrix e 

realizar o acesso 

remoto deve-se 

utilizar o navegador 

Google Chrome 



Acesso via Internet 
6. Depois de ler as 

informações sobre seu 

dispositivo clique em 

Para o Acesso Remoto 

Clique Aqui 



Acesso via Internet 

Você será 

redirecionado à 

página de download 

do Citrix. Siga as 

instruções de acordo 

com seu dispositivo 

7. Ao final do processo, 

clique em Biblioteca 

Online – Chrome e 

acesse a página da 

Biblioteca 



Acesso via Internet 

3. Clique em 

Recursos Eletrônicos 



4. Clique em Lilacs 

Acesso via Intranet 



4. Clique em Ciências 

da Saúde em Geral 

Acesso via Intranet 



4. Clique em LILACS 

Acesso via Intranet 



Página inicial Acesso via Intranet 



Acesso via MedicalSuite 

1. Clique em Pesquisa 

para abrir o menu 



Acesso via MedicalSuite 

2. Clique em Recursos 

Eletrônicos 



4. Clique aqui se 

estiver acessando na 

instituição 

3. Clique aqui se 

estiver acessando 

remotamente e 

repita processo de 

acesso remoto 

Acesso via MedicalSuite 



1. Clique em Ciências 

da Saúde em Geral 

Página da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 



4. Clique em LILACS 

Acesso via Intranet 



Página inicial Acesso via Intranet 



Pesquisa simples 



1. Digite o termo desejado e 

escolha o campo a ser 

pesquisado: todos os índices, título, 

autor ou assunto 

2. Clique em 

Pesquisar 

Pesquisa simples 



Página de resultados 

Barra de 

ações 

Filtros 

Registros 

recuperados 

Registro do  

documento 



Filtros 

3. Para refinar 

a pesquisa, 

selecione os 

filtros 

desejados. 

Clique em 

Filtrar 

Filtros 

selecionados 



Filtros Resultados após a utilização dos filtros 



Pesquisa Avançada 



1. Clique em Pesquisa 

via formulário iAH  



Base de 

dados 

selecionada 

Caixas de pesquisa e 

operadores booleanos Filtros e 

índices 

Página de pesquisa via formulário iAH 



Os operadores booleanos 

são utilizados na 

combinação ou 

cruzamento de mais de 

um descritor de assunto. 

Podem ser selecionados 

ou adicionados na 

mesma caixa de 

pesquisa ou entre elas 

Operadores booleanos 

AND (e) - restringe 

a pesquisa 

OR (ou) - amplia a 

pesquisa 

AND NOT (não) – exclui 

um termo da pesquisa 



AND (e) - restringe 

a pesquisa 
OR (ou) - amplia a 

pesquisa 

 

OR 

 

 

 

OR 

 

 

 

A 
N 
D 

 

 

NOT (não) – exclui 

um termo da 

pesquisa 

 

NOT 

 

 

Lógica booleana 

Operadores booleanos 



Menu no campo. 

Diferentes formas 

de acesso aos 

documentos 

pesquisados 

Pesquisa avançada 



Pesquisando por palavras 

4. Clique em 

Pesquisar 

1. Digite a(s) 

palavra(s) na 

caixa de busca 

3. Selecione os 

operadores 

booleanos de 

acordo com 

sua estratégia 

de busca 

2. Selecione o 

campo Palavras 



Página de resultados 

Estratégia de 

busca 



Funcionalidades da página de resultados 

Mostra a lista 

das referências 

selecionadas 

Abre nova página com trabalhos 

semelhantes 

Envia resultados para 

impressão, salvar no 

computador, enviar 

por e-mail, ou  para 

gerenciadores 

bibliográficos 

Inicia nova 

pesquisa 

Direciona para o 

final da página 

Seleciona as 

referências 

Abre o texto 

completo em 

PDF 

Altera as configurações 

de tela da LILACS 

Refina a pesquisa direcionando 

para as caixas de busca 



Detalhes de um registro 

Título em 

português, 

espanhol e inglês 

Título abreviado 

do periódico, 

volume, 

número, mês e 

ano do artigo 

Resumo do 

documento. 

Geralmente em 

português, 

espanhol e 

inglês 

Autoria do 

documento 

Descritores de 

assunto. Clicando 

no descritor 

veremos sua 

definição 

Idioma do 

documento 

Número de 

identificação da 

referência na base 

de dados 



Pesquisando com descritores 

1. Selecione 

Descritor de 

assunto 

2. Clique em 

índice no 

campo 

selecionado 

Saiba mais sobre 

descritores de 

assunto no tutorial 

DeCS - Descritores 

em Ciências da 

Saúde 



Pesquisando com descritores 

O descritor ou termo 

selecionado 

aparecerá entre 

aspas na caixa de 

busca 

3. Digite o descritor 

ou termo desejado 

e clique em Mostrar 

índices 

4. Selecione o 

descritor ou termo e 

clique em Adicionar 



Pesquisando com descritores 

Para inserir 

descritores nas 

demais caixas, basta 

repetir o mesmo 

procedimento: 

selecione Descritor 

de assunto, clique em 

Índice, digite o 

descritor e clique em 

Adicionar 

Clique em 

Pesquisar para 

ver o resultado 

da busca 

Página de resultados. 

Clique em Refinar se 

desejar modificar a 

estratégia de busca 



Utilizando os operadores booleanos 

1. Os operadores 

booleanos 

podem ser 

selecionados ao 

lado da caixa 

de busca 

Objetivo da busca: recuperar trabalhos que tratem da qualidade de vida em 

pacientes com Alzheimer ou outro tipo de demência 

Estratégia de busca: Doença de Alzheimer OR Demência AND Qualidade de vida 

2. Podemos inserir mais de um descritor em cada caixa de 

busca, desde que estejam relacionados entre si. Basta clicar 

em índice na mesma caixa em que se deseja inserir um novo 

descritor. Os descritores estarão unidos pelo operador OR 



Página de resultados 

Estratégia de 

busca 



Pesquisando com qualificadores 

1. Selecione Descritor 

de assunto e clique 

em Índice 

2. Digite o descritor e 

clique em Mostrar 

índices 

3. Selecione o 

descritor e clique em 

Aspectos 



Pesquisando com qualificadores 

Aparecerá uma 

listagem de 

qualificadores 

permitidos para 

o descritor. 

Selecione o 

qualificador 

desejado e 

clique em 

Adicionar. 

Podemos 

adicionar mais 

de um 

qualificador ao 

descritor, basta 

selecioná-los 

pressionando a 

tecla Ctrl 

Aparecerá na 

caixa de busca a 

abreviatura do 

qualificador 

precedido por 

barra 

Objetivo da busca: recuperar trabalhos que tratam 

do diagnóstico da doença de Alzheimer 

Estratégia de busca: Doença de 

Alzheimer/diagnóstico 



Página de resultados 

Estratégia 

de busca 



Refinando por período de publicação 

2. Clique em Mostrar índices 

3. Selecione o ano ou 

período e clique em 

Adicionar  

1. Selecione País, ano de 

publicação e clique em 

Índice 



Página de resultados 

Estratégia 

de busca 



Restringindo o idioma 

1. Selecione Idioma e clique 

em índice 

2. Selecione o idioma e 

clique em Adicionar  

Idioma 

selecionado  



Página de resultados 

Estratégia 

de busca 



Estabelecendo limites 

Limite 

selecionado  

1. Selecione Limites e clique 

em Índice 

2. Selecione o limite e clique 

em Adicionar 



Página de resultados 

Podemos refinar 

ainda mais essa 

pesquisa utilizando o 

operador booleano 

AND NOT 

Estratégia 

de busca 



2. Selecione 

And Not  

1. Clique em 

Refinar  

3. Selecione 

Limites e clique 

em Índice 



Limites 

selecionados 

5. Clique em 

Pesquisar 

4. Selecione 

todas as 

espécies que 

deseja excluir 

do resultado da 

pesquisa. Clique 

em Adicionar 



Recuperamos os 

trabalhos que 

abordam a 

Raiva somente 

em humanos, 

excluindo os que 

tratam ao 

mesmo tempo 

de outros 

animais 

Página de resultados 

Estratégia 

de busca 



Página de resultados 

 
É possível enviar o resultado por e-mail, 

imprimir, salvar no computador, ou 

ainda exportá-los para gerenciadores 

bibliográficos, como o EndNote  



Enviando resultado da pesquisa por e-mail 

1. Selecione as 

referências e 

clique em Enviar 

resultado 



Volta para a 

página de 

resultados  

3. Digite o 

endereço de e-

mail e clique em 

Enviar  

2. Selecione a 

forma de envio  

Página de resultados 



Enviando resultado da pesquisa para impressão 

1. Selecione as 

referências e 

clique em Enviar 

resultado  



Página 

de 

impressão 

2. Selecione 

enviar para 

impressão  

Enviando resultado da pesquisa para impressão 

3. Clique em 

Enviar 



Salvando resultado da pesquisa no computador 

1. Selecione as 

referências e 

clique em Enviar 

resultado  



3. Clique em 

Enviar 

2. Selecione 

enviar para seu 

computador no 

formato. 

Selecione o 

formato do 

arquivo 

Salvando resultado da pesquisa no computador 

4.  As referências 

serão abertas no 

formato 

selecionado. Em 

Página na barra de 

ferramentas clique 

em Salvar como... 

E selecione o local 

onde o arquivo 

será salvo 



Exportando referências para o 

gerenciador bibliográfico  EndNote 



2. Clique em 

Enviar resultado 

Exportando referências para o EndNote (programa) 

1. Selecione as 

referências 

desejadas 



3. Selecione a 

opção  RIS format, 

e clique em Enviar 

Exportando referências para o EndNote (programa) 



4. Salve o arquivo 

em seu 

computador 

Exportando referências para o EndNote (programa) 



5. Abra o programa 

EndNote, clique em 

File, e selecione as 

opções Import e 

File... 

Exportando referências para o EndNote (programa) 

6. Localize o 

arquivo em seu 

computador e 

clique em Import  



Pronto! As 

referências foram 

exportadas para 

o EndNote! 

Exportando referências para o EndNote (programa) 



Exportando referências para o EndNote Web 

É possível utilizar a 

versão web do 

EndNote, através 

da base Web Of 

Science. Basta 

clicar na opção 

EndNote e se 

cadastrar 

Dica: A base de dados 

Web Of Science está 

disponível na página de 

recursos eletrônicos da 

biblioteca 



Exportando referências para o EndNote Web 

Na base Web Of 

Science acesse 

sua conta do 

EndNote Web 



1. Após entrar 

com seu login e 

senha, selecione 

na aba Coletar a 

opção Importar 

Referências 

Exportando referências para o EndNote Web 



3. Selecione a 

opção Citation. 

Clique em 

Importar 

2. Selecione o 

arquivo salvo em 

seu computador 

Exportando referências para o EndNote Web 

Dica! Na opção 

Para é possível 

criar pastas ou 

selecionar uma já 

existente 



Exportando referências para o EndNote Web 

Pronto! As referências 

foram importadas 

para o EndNote Web 



Recuperando o texto na íntegra 



2. Abrirá o texto 

completo em 

PDF  ou HTML  

1. Clique em 

Texto completo  

Recuperando o texto na íntegra 



4. Abrirá o Portal 

de Revistas 

Científicas da BVS 

Lembre-se de anotar o volume, 

número e data do artigo para localizá-

lo dentro da página da própria revista 

ou em outras fontes  

3. Se não estiver 

indicado no 

registro o ícone 

para o texto 

completo, clique 

no título do 

periódico  

Recuperando o texto na íntegra 



Legenda de disponibilidade do periódico: 

 

     - Livre acesso ao periódico sem assinatura e sem custo 

 

     - Acesso somente para assinantes. Consulte a equipe da  

       biblioteca para verificar se a Instituição assina o periódico desejado 

 
    - O periódico não está disponível online. Consulte a equipe da 

       biblioteca sobre outras possibilidades de acesso             

  

5. Verifique a 

disponibilidade 

do periódico 

Recuperando o texto na íntegra 



6. Clique em 

formato 

eletrônico  

Recuperando o texto na íntegra 

7. Clique em um 

dos links indicados 

e acesse a fonte 

do texto 

completo  



Recapitulando... 



 LILACS: base de dados bibliográfica de acesso livre com informações científicas na área da 
saúde 

 Abrange publicações da América Latina e Caribe 

 Antes de iniciar sua pesquisa você pode utilizar o DeCS - Descritores em Ciências da Saúde 
para selecionar os descritores 

 Além dos artigos científicos, recuperamos na LILACS referências de livros, capítulos de livros, 
teses, entre outros documentos 

Dica! 
Selecione os descritores ou termos que representem exatamente o 
assunto que deseja pesquisar. Tente diferentes estratégias de busca. 
Utilize também outras bases de dados. 

Boa pesquisa! 



Dúvidas? 
 

biblioteca@einstein.br  

mailto:biblioteca@einstein.br

