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Recomendações da Reunião de
Editores no CRICS9/BVS6
1. Desenvolver mecanismos para atualizar imediatamente LILACS desde
a colheita de metadados das revistas indexadas;
2. Que as instruções aos autores recomendem e façam referencias às
guias e diretrizes para a publicação dos resultados de pesquisa (p. ex
WAME, Equador, COPE, ICMJE, CSE, etc.);
3. Que se difundam guias para publicação e se capacite pesquisadores,
autores e editores em seu emprego. Que as agências de fomento
recomendem o seu uso para aprovar projetos de pesquisa;

4. Que os governos incluam em suas políticas de saúde investigação
acesso aberto à literatura científica para apoiar a tomada de decisão
baseada em evidências
5. Que LILACS promova uma discussão sobre a definição de critérios
mínimos padronizadas de instruções aos autores
http://bvs6.crics9.org/es/files/2012/08/informe_reunion_editores_BVS6.pdf

Ações em
desenvolvimento/implementação

Sistema de apoio à cooperação técnica aos produtos e
serviços da BIREME que visa permitir:
• Otimizar o processo de transferência de dados das fontes de
informação produzidas e publicadas pelos CC e BIREME
• Monitorar o status de processamento dos lotes de registros
enviados
• Assegurar comunicação transparente;
• Facilitar a gestão da interoperabilidade entre bases
institucionais ou locais dos CC e BIREME

Recursos disponíveis

Rede EQUATOR
Enhancing the QUality and Transparecy Of health Research
Está destinada a pesquisadores, editores, y cientistas
Recursos gratuitos online (também em espanhol):
• Guias para apresentação de informes
• Orientação sobre redação científica
• Ética na investigação e publicação
Outras guias:
STROBE (STrengthening the Reporting for Observationsl studies in
Epidemiology) www.strobe-statement.org
CONSORT (CONsolidated Standards Of Reporting Trials)
www.consort-statement.org

Desafios
• Fazer cumprir a recomendação que as revistas
indexadas em LILACS façam referencia às guias para
publicação;
• Cada coleção LILACS dos países deve incluir este
critério nas revistas que estão na base e nas que
ingressarem;
• Compartilhar esta recomendação junto às agencias de
fomento e conselhos de pesquisa;
• Promover o acesso aberto como forma preferida de
publicação de resultados de pesquisa em saúde;
• Definir os critérios mínimos estandardizados de
instruções aos autores;
• Capacitar os editores de revistas emergentes.

