Nova interface de pesquisa BVS RIC (IAHX)
Observações:
No item pesquisa avançada, aparece página com erro.
C:\Users\lschiavon\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\PYLNSQG0\Whoops looks like
something went wrong.htm

Bases de Dados:

=

Este erro aparece ao clicar no gráfico



SESprod (9459) ok



ACVSES (8611) ok



LILACS (7401) (aqui constam somente os registros da SES indexados na LILACS, certo?)



CRTAIDS (5101) ok



CTDprod (3187) ok



ISAcervo (2546) = utilizar ISacervo



IALacervo (2502) ok



IDPCprod (2088) ok



LIS - Localizador de Informação em Saúde (2028) (são registros somente de nosso LIS?)



IALprod (1152) ok



Colecionasus (878) = ok, utilizar este padrão



ISprod (786) ok



CVSacervo (764) ok



PUBLISES (759) (os registros desta base devem estar inseridos na base CTDprod. Existe a
possibilidade de fazer esta migração de forma automática ou será necessária a substituição do nome da base
manualmente no campo 4 de cada um destes registros?)



IIERprod (687) ok



AIDS (679) – pode excluir esta base de dados



IBprod (617) ok



LIVROS (612) aguardando retorno da Patrícia



IBacervo (588) ok



DSTprod (476) ok



SUCENprod (472) ok



ISacervo (459) (reunir aqui todos os registros das demais bases com o mesmo nome que
estão separadas por variações no nome)



ColecionaSUS (355) = utilizar Colecionasus



CVSprod (335) OK



CVEprod (315) OK



HMLMBacervo (314) ok



TESEsessp (305) ok



HMLMBprod (282) ok



PAPsessp (220) ok



ILSLprod (145) OK



LILAU (136) ???????????



LIOPAS (131) ????



MEDLINE (116) ???



SESPROD (110) = utilizar SESprod



ISProd (108) = utilizar ISprod



IPprod (99) OK



IAlacervo (97) = utilizar IALacervo



Sesprod (96) = utilizar SESprod



LILACSSP (91) ????



Icfprod (83) = utilizar ICFprod



CXBOX (76) EXCLUIR esta base da nova interface. Os registros já estão no
ACVSES.



CVEacervo (63) não
BVS RIC

publicar esta base na nova interface de pesquisa da



DSTPROD (60) = utilizar DSTprod



IBPROD (58) = utilizar IBprod



LILACSEXPRESS (54) ?????



ACERVO (43) ???



BCD (42) ?????



ADOLEC (adolescência) (35) ????



HIGEIA (33) ?????



Ibacervo (33) = utilizar IBacervo



SES (30) = utilizar SESprod



ENSP (26) ????



Cratod (22) ok



Lilacs (22) ?????



AGITASPprod (21) ok



FSP (18) ?????



TXTCOMPLETO (18) ?????



NAO CONVENCIONAL (16) ??????



NLM (16) ??????



COLECIONASUS (12) utilizar Colecionasus



Sesprod (12) = utilizar SESprod



AGITASPacervo (11) ok



IALACERVO (11) = utilizar IALacervo



BIBTE (10) ?????



HMLMBAcervo (10) = utilizar HMLMBacervo



Ibprod (10) = utilizar IBprod



TESESESSP (10) utilizar TESEsessp



ADSAUDE (9) ??????



CT (9) ?????



SEsprod (9) = utilizar SESprod



Ibprod (9) = utilizar IBprod



IMLA (8) ?????



AGITAacervo (7) = utilizar AGITASPacervo e AGITASPprod



TEXT C (7) ??????



Ibacervo (7) utilizar IBacervo



AdSAUDE (6) ?????



FOLHETOS (6) (se forem registros de BR91.2, utilizar Folhetoctd)



HIGÉIA (6) (provavelmente são registros importados que permaneceram com o nome da BD,
como corrigir??)



IAlcervo (6) utilizar IALacervo



IPacervo (6) deve ser IPprod



Isacervo (6) = utilizar ISacervo



Colelcionasus (5) utilizar Colecionasus



Folheto (5) (se forem registros de BR91.2, utilizar Folhetoctd)



HMLMbacervo (5) = utilizar HMLMBacervo



ISACervo (5) = utilizar ISacervo



RSP (5) ?????



Tesesessp (5) = utilizar TESEsessp



HMLMBcervo (4) = utilizar HMLMBacervo



Isprod (4) = utilizar ISprod



SESProd (4) = utilizar SESprod



TESES (4) = utilizar TESEsessp



ACSES (3) = utilizar ACVSES



CONGRESSOS (3) ?????



Coleciona SUS (3) utilizar Colecionasus



DSTAIDS (3) = utilizar CRTAIDS



FOLHETO (3) (se forem registros de BR91.2, utilizar Folhetoctd)



HMLMBPROD (3) utilizar HMLMBprod



ILSLacervo (3) (padronizar o nome, consta com 2 nomes diferentes)



IS (3) = Identificar se é ISprod ou ISacervo



ISAcevo (3) = utilizar ISacervo



Profissionais do CRT (3) migrar para DSTprod



SUCENPROD (3) = utilizar SUCENprod



AQUILI (2) ??????



BR1714.1 (2) ?????



BR2106.1 (2) ???????



CIDSAUDE (2) ???????



CRATOD (2) = utilizar Cratod



CTDdprod (2) = utilizar CTDprod



CVSacervp (2) = utilizar CVSacervo



CX BOX (2) Esta BD não deverá estar disponibilizada na nova interface de
pesquisa da BVS RIC



HMLMNacervo (2) = utilizar HMLMBacervo



HMLMNprod (2) = utilizar HMLMBprod



HMLMbprod (2) = utilizar HMLMBprod



ICFPROD (2) = utilizar ICFprod



IDPCpros (2) = utilizar IDPCprod



ISaervo (2) = utilizar ISacervo



ISsprod (2) = utilizar ISprod



PAPSESSP (2) = utilizar PAPsessp



Publises (2) (migrar estes registros para base CTDprod)



SESpeod (2) = utilizar SESprod



SESpro (2) = utilizar SESprod



TECOM (2) ???????



Crtaids (2) = utilizar CRTAIDS



Cvsacervo (2) = utilizar CVSacervo



Folheto (2) (se forem registros de BR91.2, utilizar Folhetoctd)



20gosto.pdf (1) ????????????????



22391 (1) ?????????????????????



ACSVES (1) = utilizar ACVSES



ACVESES (1) = utilizar ACVSES



ACVSE (1) = utilizar ACVSES



ACVSESS (1) = utilizar ACVSES



BBOv22 (1) ?????????????



BBOv26 (1) ????????????????



BR1762.1 (1) ??????????????



BR79.1 (1) ????????????



BR91.2 (1) ????????????



Buzzo, Márcia Liane^rcolab (1) ??????????????????



CAPES97 (1) ?????????????????????



CDRprod (1) = utilizar CTDprod



CDTprod (1) = utilizar CTDprod



CRATODacervo (1) =utilizar Cratodacervo



LIL (1) ????????????????????



CVE (1) = utilizar CVEprod



CVSDprod (1) = utilizar CVSprod



CVSacervi (1) = utilizar CVSacervo



CVScervo (1) = utilizar CVSacervo



Colecionassus (1) utilizar Colecionasus



Colecionaus (1) utilizar Colecionasus



Colelecionasus (1) utilizar Colecionasus



Cratodacervo (1) ok



DEDALUS (1) ??????????????????



DPCprod (1) = utilizar IDPCprod



FM97 (1) ??????????????????



Folder (1) (se forem registros de BR91.2, utilizar Folhetoctd)



HMLMBACERVO (1) = utilizar HMLMBacervo



HMLMBACREVO (1) = utilizar HMLMBacervo



HMLMBNacervo (1) = utilizar HMLMBacervo



HMLMBacevo (1) = utilizar HMLMBacervo



HMLMacervo (1) = utilizar HMLMBacervo



IALAcervo (1) = utilizar IALacervo



IALacevo (1) = utilizar IALacervo



IALaprod (1) = utilizar IALprod



IAPprod (1) = utilizar IALprod



IAScervo (1) = utilizar ISacervo



IAlprod (1) = utilizar IALprod



IBpord (1) = utilizar IBprod



ICFprod (1) = utilizar ICFprod



IDPCProd (1) = utilizar IDPCprod



IDPCacervo (1) = utilizar IDPCprod



IDPCpro (1) = utilizar IDPCprod



IDPcprod (1) = utilizar IDPCprod



ILSLPROD (1) (utilizar ILSLprod)



IPDCprod (1) = utilizar IDPCprod



ISAacervo (1) = utilizar ISacervo



ISAcerco (1) = utilizar ISacervo



ISAcerva (1) = utilizar ISacervo



ISAervo (1) = utilizar ISacervo



ISProd ISAcervo (1) utilizar ISprod e ISacervo (padronizar o nome)



ISaCERVO (1) = utilizar ISacervo



ISacero (1) = utilizar ISacervo



ISacerto (1) = utilizar ISacervo



ISaude (1) = utilizar ISacervo



ISpord (1) = utilizar ISprod



ISprod ISAcervo (1) utilizar ISprod e ISacervo



ACV (1) utilizar ACVSES



Idpcprod (1) = utilizar IDPCprod



LIISacervo (1) ????????????



LILA97 (1) ???????????????



LILACSISAcervo (1) ???????????????



LILAS (1) ?????????????????



MEDLIN (1) ????????????????



MHMLBacervo (1) = utilizar HMLMBacervo



NAO CONVENCIONAIS (1) ????????????????



PAMB97 (1) ???????????????????



Papsessp (1) = utilizar PAPsessp



SESdsprod (1) = utilizar SESprod



SESpod (1) = utilizar SESprod



SESprd (1) = utilizar SESprod



SESprodd (1) = utilizar SESprod



SESprof (1) = utilizar SESprod



SUCRNprod (1) = utilizar SUCENprod



Ctdprod (1) = utilizar CTDprod



Cvsprod (1) = utilizar CVSprod



IALacervo (1) (nome com padrão correto. Porque este registro está separado?)



IDPCprod (1) (nome com padrão correto. Porque este registro está separado?)



IalAcervo (1) = utilizar IALacervo



Icfprod sesprod (1) utilizar ICFprod e SESprod



(1) ?????????????????



IsaCERVO (1) = utilizar ISacervo



Ispsrod (1) = utilizar ISprod



Txt (1) ?????????????????



ÎSAcervo (1) = utilizar ISacervo

OBS:


Não foi possível identificar as bases de dados que estão com o sinal de interrogação
(????????????????). Podem ser provenientes de importações de registros, de testes
ou de nomes digitados erroneamente. Existe a possibilidade da emissão de uma
listagem específica dos registros dessas bases, para tentarmos identificá-los e
redirecioná-los? Da forma que estão não devem integrar a interface de pesquisa da
BVS RIC.



Inserir/integrar a base de dados Hansen (acervo do Instituto Lauro de Souza Lima)
na nova interface de pesquisa –
http://hansen.bvs.ilsl.br/cgibin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&lang=P&base=HANSEN



Atualizar a identidade visual da interface com informações da BVS RIC.



Inserir/integrar as bases de dados Lilacs, Medline, LEGSES e demais bases possíveis
de recuperação nesta interface.

No filtro IDIOMA, existem alguns nomes a serem excluídos:

Idioma


Português (23459)



Inglês (3836)



Espanhol (883)



Francês (162)



Alemão (18)



Italiano (13)



Und (3) redirecionar e EXCLUIR



Aa (2) redirecionar e EXCLUIR



Japonês (2)



Da (1) redirecionar e EXCLUIR



Gv (1) redirecionar e EXCLUIR



Ht (1) redirecionar e EXCLUIR



Italiano (1)



Russo (1)

Tipo de documento


Politicas e diretrizes (25838)



Recurso na Internet (2028)

Nesta opção, gostaríamos que acrescentassem os demais tipos de documentos,
como artigos, monografias, congressos e conferências, Teses, Recursos na
internet, não convencional, terminologias, áudio, slides, legislação, recursos
educacionais, etc.

Limite

- Os limites não serão incluídos em nossa interface de pesquisa???????



Humanos



Animais



Feminino



Masculino



Adulto



Criança

Opção:
Assunto principal
Os assuntos principais foram selecionados com base nos descritores? Ao fazer o teste em
vários assuntos, observamos que a quantidade informada ao lado de cada assunto não é a
mesma do resultado da pesquisa referente ao mesmo assunto.

Acrescentar também:
Base de dados


MEDLINE



LILACS



PAHO



REPIDISCA



WHOLIS



MedCarib



LIS - Localizador de Informação em Saúde




Coleciona SUS (Brasil)
E outras que puderem acescentar

