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BVS – ENFERMAGEM
INFORMES PARA INDEXAÇÃO NA BASE DE DADOS DE ENFERMAGEM BDENF
Informe Técnico Nº 2: Publicações Periódicas
A BDENF – Base de dados em Enfermagem foi criada em 1986 com o objetivo
de coletar e processar a literatura nacional em enfermagem efetuando o
controle bibliográfico nacional da produção científica da área e alimentar a base
de dados LILACS - Literatura Latino Americana e do Caribe de Informação em
Ciências de Saúde – na temática especializada.

Em 2006 foi formalizada a BVS - Enfermagem da qual a BDENF passa a ser
um componente, constituindo-se em uma fonte de informação especializada.

A BDENF indexa a literatura convencional e não convencional produzida
nacionalmente e por brasileiros no exterior. Neste primeiro informe técnico
serão tratadas as publicações periódicas.

1 Para indexação de REVISTAS
Até maio de 2006 a indexação das publicações periódicas na BDENF estava
centralizada na Biblioteca J. Baeta Viana do Campus da Saúde da UFMG
(BR21.1) que coordenava a SURENF – Sub-Rede de Enfermagem responsável
pelo processo de alimentação da BDENF e da LILACS na área da
enfermagem.
Com criação da “BVS Enfermagem” a BDENF passou a ser coordenada pela
“Secretaria Executiva da BVS Enfermagem” estabelecida na Escola de
Enfermagem da UFMG que coordena o “Projeto BVS Enfermagem” apoiado
pela

BIREME/OMS/OPAS,

financiado

1

pelo

Ministério

da

Saúde/CGDI,
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contando com a participação de 13 instituições públicas de ensino de
enfermagem e da ABEN/Nacional e constituem o Comitê Consultivo da BVS
Enfermagem (Anexo A), responsável por toda articulação e implementação da
BVS Enfermagem.

Até maio de 2010, a BDENF possuia 17 títulos de periódicos indexados (Quad.
1). Estes títulos foram avaliados e selecionados para indexação no decorrer da
existência da base em conformidade com critérios estabelecidos à época de
sua criação.

Doravante a avaliação dos títulos de periódicos a comporem a BDENF será de
responsabilidade do Comitê Consultivo que criou a “Comissão de Avaliação de
Periódicos para inserção na BDENF”.

A publicação periódica será avaliada intrínseca e extrinsecamente, pela
Comissão em conformidade com os critérios estabelecidos, em Processo de
Seleção organizado pela Secretaria Executiva da BVS Enfermagem realizados
semestralmente, nos meses de maio e novembro.

Para a participação no processo de avaliação, o responsável editorial da revista
deverá solicitar a avaliação do mesmo à Comissão de Avaliação de Periódicos.
Para tal deverá ser encaminhada uma correspondência solicitando a avaliação
e enviado um exemplar de cada fascículo do último volume da publicação
(volume completo).

A Secretária Executiva se incumbirá também de indicar a Biblioteca, Centro
Cooperante da Rede BIREME/OPAS/OMS, responsável pela indexação dos
títulos aprovados das publicações de responsabilidade editorial das instituições
participantes do Sistema BVS – BIREME/OMS/OPAS.
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A

maioria

das

publicações

periódicas

indexadas

na

BDENF

é

de

responsabilidade editorial de Instituição de Ensino Superior da qual a Biblioteca
(Central ou Especializada) é Centro Cooperante da BIREME, estabelecido por
meio de convênio, sendo este fato um determinante para a resolução do
Conselho Consultivo da BVS Enfermagem de definir que as revistas serão
indexadas pela própria Biblioteca da Instituição.

Assim, o Comitê Consultivo viabilizou a descentralização da indexação,
definindo que a indexação de títulos, anteriormente assumida pela Biblioteca J.
Baeta Viana (BR21.1 da Rede BIREME), com dificuldades para o cumprimento
da tarefa, passando a responsabilidade para a biblioteca da instituição origem
do título.

Para as revistas aprovadas na avaliação para indexação na BDENF, de
responsabilidade editorial de instituições não pertencentes ao Sistema
BIREME (públicas ou privadas), deverá ser providenciado para que venha fazer
parte do Sistema, estabelecendo convênio entre a BIREME e a Biblioteca da
Instituição e viabilizando a capacitação de bibliotecário na Metodologia LILACS
e a instalação do aplicativo LILDBI-web para que se proceda as atividades de
descrição e indexação dos artigos e o envio dos respectivos registros para a
base de dados BDENF e/ou LILACS.

Para as revistas aprovadas na avaliação para indexação na BDENF de
responsabilidade editorial de instituições ou empresas que não fazem parte do
pool de instituições passíveis de convênio com a BIREME, deverão estabelecer
acordos com um Centro Cooperante do Sistema para que uma biblioteca venha
a se responsabilizar e realizar a indexação do título. Até o momento duas
revistas estão nesta condição: Nursing e Revista Paulista de Enfermagem.

São critérios para a indexação das revistas:
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ü Publicações Periódicas (revistas técnico-científicas):
Critérios de inserção:

Para

a

·

Conteúdos técnico-centíficos predominantemente de
enfermagem com artigos de pesquisa original, atualização,
revisão, relatos de casos e experiências, descrição de
métodos e processos da enfermagem, análise de aspectos
filosóficos, éticos ou sociais;

·

revisão (arbitragem) por pares;

·

comitê editorial;

·

cadastrada no ISSN;

·

normalização: ABNT ou Vancouver para referencias e
citações;

·

periodicidade: a partir de semestral;

·

regularidade na publicação: no último ano;

·

tempo de existência: início da publicação. V. 1, n.1 mês e
ano;

·

período de avaliação: último ano (volume completo);

·

resumo em português e inglês;

·

título em português e inglês;

·

apresentação gráfica em conformidade com a NBR6022,
6021;

·

data: sem data limite – indexação dos volumes publicados
a partir da data de aprovação

indexação,

a

BDENF

utiliza-se

dos

Critérios

de

Seleção

(http://metodologia.lilacs.bvsalud.org/php/level.php?lang=pt&component=74&ite
m=21) e da Metodologia LILACS (http://modelo.bvsalud.org/) com os
componentes: aplicativo LILDBI-WEB e o DECS – Descritores em Ciências da
Saúde.
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As atividades de indexação e de envio de registros para as bases de dados
deverão seguir o fluxo abaixo:
Fase 1
A BIBLIOTECA
(CENTRO COOPERANTE
BIREME)

Recebimento de fascículo de
revista de sua responsabilidade

SERVIDOR
LILDBI
Web

Descrição
Bibliográfica

Indexação
Certificação do arquivo .ISO no
LILDBI web - BDENF

Fase 2

ARQUIVO xxx.ISO
BDENF

ARQUIVO xxxx.ISO
LILACS

Secretaria Executiva BVS
Enfermagem

Conferência &
Acertos

BIREME - LILACS
Controle de qualidade

Controle de
qualidade
Após 1 ano de indexação na BDENF as
Revistas são avaliadas para a coleção
LILACS
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A BVS Enfermagem mantém o servidor hospedado na BIREME sendo desta, a
responsabilidade de atualização e manutenção da BDENF.
A Secretaria Executiva se responsabiliza pela orientação e criação de senhas e
logins para os novos Centos Cooperantes e pelo controle de qualidade da
base. Cada Biblioteca receberá uma senha de acesso ao LILDBI-web e com os
fluxos estabelecidos poderão iniciar as indexações na BDENF após aprovação
da revista pelo Comitê Consultivo.

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2014
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