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Campos MARC21 para interoperabilidade com a base de dados LILACS 

Dezembro/2019 

A base de dados LILACS visa dar visibilidade e acesso à produção científica e técnica da área de Ciências 

da Saúde publicada nos países da América Latina e Caribe e que não estão indexadas em bases de 

dados internacionais. 

O objetivo deste documento é servir de base para interoperabilidade entre bases de dados nacionais, 

institucionais ou temáticas que adotam formato MARC 21 e que cooperam com a base de dados LILACS 

e bases que adotam Metodologia LILACS que são parte da rede BVS, evitando duplicação de esforços já 

realizados na alimentação e manutenção dessas bases de dados. 

A adoção das recomendações desse documento garantem interoperabilidade integral com LILACS, 

porém sua adoção parcial requerirá do Centro Cooperante o compromisso com a inclusão de dados 

faltantes no serviço de gestão dos registros LILACS. 

A informação sobre MARC contida neste documento provém de MARC 21 Format for Bibliographic 

Data, ed. 1999 update n.23 (Nov. 2016), http://www.loc.gov/marc/bibliographic, acrescido de: 

• Lista de códigos de países MARC: http://www.loc.gov/marc/countries/countries_regional.html 

• Lista de códigos de idiomas MARC: http://www.loc.gov/marc/languages/  

Os campos, indicadores e subcampos MARC presentes nesse documento referem-se aos utilizados em 

registros bibliográficos textuais LILACS e não constituem, em absoluto, todas as opções de presentes 

no referido padrão. 

 

Considerações gerais para interoperabilidade de dados entre MARC e LILACS 

A Metodologia LILACS possui um conjunto de metadados, normas e regras de descrição e indexação, 

serviços para entrada e processamento de dados e interface de busca integrada na BVS para privilegiar 

a descrição do conteúdo, o acesso ao texto completo, a geração de indicadores infométricos e de 

análises de redes sociais e a ampliação da visibilidade dessa literatura à comunidade internacional. 

Os tipos de documento/literatura aceitos no índice LILACS são os monográficos, teses e dissertações, 

documentos não-convencionais (literatura cinzenta) e artigos de periódicos. 

http://www.loc.gov/marc/bibliographic
http://www.loc.gov/marc/countries/countries_regional.html
http://www.loc.gov/marc/languages/


Caracteriza-se por: 

• Proporcionar a descrição em nível monográfico, analítico e coleção 

• Possuir campos de preenchimento obrigatório, essencial e opcional 

• Possuir campos repetitivos 

• Adotar campos controlados para consistência de dados (nomes de base de dados, tipos de 

literatura e de documento, título abreviado de periódicos, país, data, idioma, códigos de 

centros cooperantes (CC) e outros) 

• Prever inclusão de códigos internacionais para padronização e recuperação unívoca como ISO, 

ISBN, ISSN, DOI, ORCID 

• Pontuação excluída quando último dado do campo e abreviatura diferenciadas (ilus, graf, 

mapas) 

• Adotar o vocabulário trilíngue Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) para indexação temática 

• Incluir dados de afiliação institucional dos autores 

• Possibilitar descrição de informações sobre registro de ensaios clínicos, apresentação dos 

manuscritos em eventos científicos e dados de financiamento do projeto de pesquisa 

• Incluir título, palavras-chave do autor, descritores e resumos em inglês e em todos os idiomas 

presentes no documento 

• Prover acesso ao texto completo por meio de link ou carga de documento eletrônico 

• Ser mantida por meio da cooperação dos centros cooperantes (CC) pertencentes ao Sistema 

Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. 

A seguir passa-se a apresentar campos MARC com indicadores e subcampos de maneira a acomodar as 

características da Metodologia LILACS, seja pela definição de elementos de preenchimento ou 

adaptação de campos locais do MARC. 
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Compatibilização de campos MARC para LILACS 

Campo/
Posição 

Atributo Preenchimento Canpo LILACS 

Líder/0
6 

Tipo de 
registro 

a - Material textual 09 – Tipo de 
registro 

Líder/0
7 

Nível 
bibliográfico 

m - Monografia 
a - Capítulo de monografia 
b - Artigo seriado 
c - Coleção 
d - Monográfico pertencente a coleção 
i - Recurso integrado 
s - Publicação seriada 

06 – Nível de 
tratamento 

Líder/1
8 

Forma de 
Catalogação 
Descritiva 

u – Desconhecida  

Exemplos: 

Monografias, teses e dissertações e documentos não convencionais: *****nam##22*****#u#4500 

Capítulo de monografia (analítica): *****naa##22*****#u#4500 

Artigo de periódico (analítica): *****nab##22*****#u#4500 

005 
Data e hora da 
última 
atualização 

Dado de geração automática pelo sistema  

Exemplo: 

20160617103946.0 

93 – Data da 
última 
modificação 

006/00 Forma do 
material 

Utilizar opções em coordenação com posições do campo 008: 

a - material textual 

s - Série/recursos contínuos 

t – Manuscritos 

09 – Tipo de 
registro 

Subcampo a: 
Material textual 

Subcampo  

007/00 Categoria do 
material 

c - Recurso eletrônico 
t – Texto 

09 – Tipo de 
registro 

008/00
-05 

Data de 
criação do 
registro 
bibliográfico 

Dado de geração automática pelo sistema (AAMMDD) 91 – Data de 
criação do 
registro 

008/06  
Tipo de 
data/Status da 
publicação 

Opções mais utilizadas: 
c - Publicação corrente - Status do recurso contínuo  
s - Data conhecida/data provável 
t - Data de publicação e copyright 

64 
260 subcampo c 



008/07
-10  

Data 1 Para recursos contínuos e seriados: 

Exemplos:  

periódico corrente: c19849999 

Periódico encerrado: d19451980 

Data detalhada: e19830615 

Datas de distribuição e produção diferentes: p19821967 

Datas de publicação e copyright: t19821949 

Utilizar em coordenação com campo 260 $c.  

 

008/11
-14 

Data 2 64 – Data de 
publicação 

260 subcampo c 

008/15
-17 

Lugar de 
publicação, 
produção ou 
execução 

Código alfabético com dois ou três caracteres proveniente de 
MARC Code List for Countries 

67 – País de 
publicação 

008/18 Periodicidade Usado somente para recursos contínuos: (Artigos de revistas, 
Fascículos de revistas, Monografias seriadas) 
Repetir mesmo dado em 006/01 – Periodicidade) 
Valores mais utilizadas em LILACS: 
f - Semestral 
k - Atualização contínua  
m - Mensal 
q - Trimestral 
t - Tres vezes no ano (Quadrimestral) 
u – Desconhecida 

Não utilizado 
como campo de 
dados da 
metodologia 
LILACS 
 
Utilizado no 
campo 380 da 
metodologia 
SeCS 

008/21 
 

Tipo do 
recurso 
contínuo 

Usado somente para recursos contínuos. 
Repetir mesmo dado em 006/04 
Valores mais utilizadas em LILACS: 
m - Série monográfica 
n - Jornal 
p – Periódico 

113 – Tipo de 
periódico 

008/24
-27 
(006/0
7-10) 

Natureza do 
conteúdo 

Para teses e dissertações registrar:  
m - Teses e dissertações 
Para monográficos, artigos e documentos não convencionais, 
se de acordo com o conteúdo: 
f - Manuais 
h - Biografia 
n - Revisão de literatura 
t - Relatórios técnicos 

 

008/35
-37  
 

Idioma do 
texto do 
documento 

A fonte do código é MARC Code List for Languages. 
 

40 – Idioma do 
texto 

Exemplos:  
Monográficos: 820305s1991####nyu###########001#0#eng## 
Artigo de revista: 791031c19789999dcuqr1########0###a0eng#d 

http://www.loc.gov/marc/countries/
http://www.loc.gov/marc/languages/
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Capítulo de livro: 860504s1977####mnua##########000#0#eng#d 
Teses e dissertações: 791031s19699999dcuqr1########0###a0eng#d 

020 ISBN Exemplo: 
020 ## $a85-7541-020-2 

69 – ISBN 

022 ISSN Exemplo: 
022 0# $a0273-1967 

35 – ISSN 

024 

 

Outros 
números ou 
códigos 
padrão (R) 

Utilizado para DOI e ensaios clínicos 
Indicador 1: 
7 - Fonte especificada no subcampo $2 
Subcampos: 
a - Número ou código padrão (NR) 
2 - Fonte do código (NR) 
 
Exemplo: 
024 7# $a10.5123/S1679-49742013000200015 $2DOI 
024 7# $aNCT00371709 $2ClinicalTrials.gov 
024 7# $aISRCTN08471887 $2ISRCTN  
 
Haverá perda de url do registro de ensaio clínico 

724 – Número 
do DOI 
700 – Nome do 
registro de 
ensaio clínico  

035 Número de 
Controle do 
Sistema 

a - Número de controle do sistema (NR) 
 
Exemplo: 
035 ## $a10711 

2 – Número de 
identificação 

040 Fonte da 
Catalogação 
(NR) 

$a - Código da Agência Catalogadora (NR) 
 
Exemplo: 
040 ## $aBR275.1 

1 – Código do 
Centro 

041 Código de 
Idioma (R) 

Utilizado quando não foram especificados no campo 008/35-
37 por insuficiência de espaço.O campo 041 é utilizado 
quando temos uma ou mais das seguintes situações: 
- o documento contém mais de um idioma podendo incluir 
linguagem de sinais; 
- o documento é ou inclui uma tradução; 
- o idioma do resumo ou do material adicional é diferente do 
idioma do documento principal; 
- o idioma do sumário difere do idioma do documento 
principal. 
$a - Código do idioma do texto / trilha sonora ou título 
diferente (R) 
$b - Código do idioma do resumo (R) 
$h - Código do idioma do documento original (R) 
 
Exemplos: 
Texto em inglês, tradução do francês. 

40 – Idioma do 
texto 
83 subcampo “i” 
– Idioma do 
resumo 



008/35-37 eng 

041 1# $aeng $hfre 

 

Texto em inglês com resumo em francês, alemão e espanhol. 

008/35-37 eng 
041 0# $aeng $bfre $bger $bspa 

095 Tipo de 
literatura 

Campo de uso local – criado para acomodar dado de 
identificação do tipo de literatura.  
Campo de uso com valores controlados. 
Indicadores não definidos. 
Subcampo: 
$a – Código do tipo de literatura ou tipo de documento (NR) 
Valores disponíveis para preenchimento do subcampo: 
S - Documento publicado em uma série periódica 
SC - Documento de conferência em uma série periódica 
SP - Documento de projeto em uma série periódica 
SCP - Documento de projeto e conferência em uma série 
periódica 
M - Documento publicado em uma Monografia 
MC - Documento de conferência em uma monografia 
MCP - Documento de projeto e conferência em uma 
monografia 
MP - Documento de projeto em uma monografia 
MS - Documento publicado em uma série monográfica   
MSC - Documento de conferência em uma série monográfica   
MSP - Documento de projeto em uma série monográfica   
T - Tese, Dissertação (publicado ou não)   
TS - Tese, Dissertação pertencente a uma série monográfica 
N - Documento não convencional  
NC - Documento de conferência em forma não convencional 
NP - Documento de projeto em forma não convencional  
 
Exemplos: 
095 ## $aS 
095 ## $aMCP 

5 – Tipo de 
literatura 

100 

 

Entrada 
Principal - 
Nome Pessoal 

Se o tipo de documento/literatura for artigo de periódico, é 
obrigatória a inclusão do subcampo $u afiliação institucional 
de todos os autores. Se o documento não a apresenta, incluir 
s.afIndicadores 
Primeiro - Tipo de entrada do nome pessoal 
1 - Sobrenome 
Subcampos 
$a - Nome pessoal (NR) 
$d - Datas associadas ao nome (NR) 

10 – Autor 
pessoal (nível 
analítico) 
16 – Autor 
pessoal (nível 
monográfico) 
23 – Autor 
pessoal (nível 
coleção) 
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$e - Termo de relação (R) 
$g – Informações adicionais – Cidade de afiliação do autor (R) 
$k – Subcabeçalho - País de afiliação do autor (R) 
$u - Afiliação (NR) 
$0 - Número de controle do registro de autoridade ou 
número padrão (em análise para ORCID, VIAF, ResearcherID) 
 
Exemplos: 
100 1# $aSilveira, Fernando Tobias $eOrg. 
 
Se artigo de periódicos: 
100 1# $aSilveira, Fernando Tobias $uUniversidade de São 
Paulo. Faculdade de Medicina $gSão Paulo $kBR 
100 1# $aSousa, Pedro $us.af 
100 1# $a Teixeira, Renan Kleber Costa $gBelém $kBR 

$uUniversidade Estadual do Pará $0http://orcid.org/0000-

0002-5079-297X 

v10 se 901=b; v16 
se 901=m; v23 se 
v901=c, guardar 
100^q no 
10/16/23^q; 
marc100^d no 
10/16/23^d 

110 Entrada 
Principal - 
Entidade 

Indicador 
Primeiro - Tipo do nome da entidade 
1 - Nome da jurisdição 
Nome geográfico ou de lugar que identifica uma entidade 
eclesiástica ou que é uma entidade, cidade, ou título de 
publicação subordinada a um lugar.  
2 - Nome na ordem direta 
Nome da entidade em ordem direta. O cabeçalho pode 
conter explicativos entre parênteses, acrônimo ou siglas. 
 
Subcampos 
$a – Nome da entidade ou lugar (NR) 
$a subunidade subordinada (R) 
$c – Local de realização do evento (R) 
$d – Data de realização do evento (R) 
 
Exemplos: 
110 1# $a Brasil. $b Congresso. $b Senado. $b Seminário $d 
(1983 : $c Brasília, DF) 
110 2# $a Sociedade Brasileira de Computação. $b Congresso 
$n4 $d1984 $cViçosa, MG 

11 – Autor 
institucional 
(nível analítico) 
17 – Autor 
institucional 
(nível 
monográfico) 
24 – Autor 
institucional 
(nível coleção) 
 
v11 se 901=b; v17 
se 901=m; v24 se 
v901=c 

210 Título 
Abreviado 

Subcampos 
$a - Título abreviado (NR)  
 
Exemplos: 
210 1# $a Bull. Inst. Manage. Sci. 
Metodologia LILACS adota a abreviatura segundo portal ISSN. 

30 – Título (nível 
série) 

242 Título Tradução do título realizado pelo documentalista do centro. 12 – Título (nível 



Traduzido pela 
Instituição 
Catalogadora 

$a - Título (NR) 
$b - Subtítulo (NR) 
$y - Código do idioma ou título traduzido (NR) 
 
Exemplos: 
242 10 $aWorld of art $yeng 

analítico) 
18 – Título (nível 
monográfico) 
25 – Título (nível 
coleção) 
40 – Idioma do 
texto 
 
v12 se 901=b; v18 
se 901=m; v25 se 
v901=c 
para analítica de 
monográfico: v12 
e v18 se 901=a; 
para analítica de 
seriado: v12 e v30 
se 901=b 
v12 se 901=b; v18 
se 901=m; v25 se 
v901=c - 
adicionar o ^i 

245 Título Principal Indicador: 
Primeiro - Entrada secundária de título 
0 - Não gera entrada secundária 
1 - Gera entrada secundária  
Segundo - Caracteres a serem desprezados 
Informar quantidade de caracteres a serem desconsiderados  
Subcampos: 
$a - Título (NR) 
$b - Subtítulo (NR) 
$i – Idioma do título (exclusivo LILACS) 
 
Exemplos: 
245 00 $a Violência e religiâo $b cristianismo, islamismo, 
judaismo, três religiões em confronto e diálogo $c Maria 
Clara Lucchetti Bingemer (org.) ; Edson Damasceno ... [et al.] 
245 04 $aThe Journal of physical chemistry (periódico no 
todo) 
245 00 $aHSM management (periódico no todo) 
245 10 $a Cuidados cirúrgicos na agenda da saúde pública 
$ipt 

12 – Título (nível 
analítico) 
18 – Título (nível 
monográfico) 
25 – Título (nível 
coleção) 
40 – Idioma do 
texto 
v12 se 901=b; v18 
se 901=m; v25 se 
v901=c - 
adicionar o ^i, 
usar o v40^a, se 
ocorrer ^b juntar 
utilizando : 

246 Formas 
Variantes do 
Título (R) 

Indicadores – idem 245 
Subcampos: 
$a - Título (NR) 
$b - Subtítulo (NR) 
$y – Idioma do título traduzido 

12 – Título (nível 
analítico) 
18 – Título (nível 
monográfico) 
25 – Título (nível 
coleção) 
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Exemplos: 
100 1# $aIlves, Laine 
245 12 $aO correio brasileiro na década de 70 
246 31 $aOur postal system in the seventies  
246 31 $aAsistencia quirúrgica en la agenda de salud pública 
$ies 

40 – Idioma do 
texto 
v12 se 901=b; v18 
se 901=m; v25 se 
v901=c - 
adicionar o ^i, 
usar o v40^h 

250 Edição Indicadores indefinidos. 
Subcampos: 
$a - Edição (NR) 

$b - Outras informações sobre edição (NR)  

Exemplos: 
250 ## $a24. ed $brev. pelo autor, 5. reimpr., 1997 

63 – Edição 

260 Imprenta 
(Publicação, 
Distribuição , 
etc) 

Indicadores indefinidos. 
Primeiro - Informações editoriais 
# Não se aplica/nenhuma informação fornecida/editor mais 
antigo 
Segundo - Indefinido  
# Indefinido 
Subcampos: 

$a Lugar de publicação, distribuição, etc. (R) (campo 
obrigatório) 

$b Nome do editor, distribuidor, etc. (R) 

$c Data de publicação, distribuição, etc. (R) 

 

Exemplos: 

Dois locais e duas editoras 

260 ## $aSão Paulo $bLoyola $aRio de Janeiro $bEd. PUC-Rio 
$c2001 

 

Teses e dissertações: 

260 ## $aSão Paulo $bs.n $c2001 

62 – Editora 
64 – Data de 
publicação 
65 – Data 
normalizada 
66 – Cidade de 
Publicação 
 

270 Endereço Subcampo $d país obrigatório para LILACS. 
Indicadores  
Primeiro - Nível  
# Nenhum nível especificado  
Segundo - Tipo de endereço  
0 Endereço para correio  
Subcampos: 
$b Cidade (NR)  
$c Estado ou província (NR)  
$d País (NR)  

 



 
Exemplo: 
270 #0 $aAv. Rubem Berta, 1420 $bPorto Alegre $cRS 
$dBrasil $e93218-350 

300 Descrição 
física 

Utilizado para literatura quando descrita no nível 
monográfico (no todo). 

Paginação de artigos de periódicos e capítulo é preenchida 
no campo 363 $u e 773 $g  

Indicadores indefinidos. 

Subcampos: 

$a - Extensão (R) 

$b - Detalhes físicos adicionais (R) – campo repetitivo para 
Metodologia LILACS 

$c - Dimensões (R) 

 

Exemplos: 

300 ## $a309 p $c23 cm 

300 ## $a2 v $bilus $bgraf $c31 cm  

Nota: subcampo $b com abreviaturas específicas de LILACS e 
sem pontuação no final do campo: 

ilus 
Ilustrações (fotos, desenhos, 
quadros e figuras) 

mapas Mapas 

tab Tabelas 

graf Gráficos 
 

20 – Páginas 
(nível 
monográfico) 

38 – Informação 
descritiva 

 

Detalhamento 
da regra: 

v20 se for 901=m 

310 Frequência de 
publicação 
corrente 

Indicadores indefinidos. 

Subcampos: 

$a - Periodicidade atual da publicação (NR) 

 

Exemplo: 

310 ## $aBimestral 

Não utilizado 
como campo de 
dados da 
metodologia 
LILACS 
 
Utilizado no 
campo 380 da 
metodologia 
SeCS 

363 Data 
normalizada e 
designação 
sequencial 

Utilizado para detalhamento estruturado de dados da 
analítica (artigo de periódico e capítulo de livro). 
Indicadores 
Primeiro – menção de início e fim 
# - Não informado 
0 - Informação de início 

14 – Páginas 
(nível analítico) 
31 – Volume 
(nível série) 
32 – Número do 
fascículo (nível 
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1 - Informação de fim 
Segundo – status da publicação 
# - Não informado 
0 - Encerrada 
1 - Aberta 
Subcampos: 
$a - Numeração de primeiro nível - Volume 
$b - Numeração de segundo nível - Fascículo 
$i - Cronologia de primeiro nível - Ano  
$u - Designacao textual de primeiro nível – paginação 
 
Exemplo: 
363 ## $a33 $b2 $i2004 $up.161-5 

série) 
64 – Data de 
publicação 
65 – Data 
normalizada 

490 Indicação de 
série 

Utilizado para séries monográficas e teses publicadas em 
séries monográficas. 
Indicadores 
Primeiro - Política de desdobramento de série  
0 - Título não desdobrado  
1 - Título desdobrado  
Indica que os campos 800-830 farão parte do registro 
bibliográfico, para fornecer a entrada secundária de série.  
Segundo - Indefinido 
# - Indefinido  
Subcampos: 
$a - Título da série (R)  
$v - Número do volume ou designação sequencial da série (R) 
 
Exemplos: 
490 0# $aPelican books 
490 0# $aDepartment of State publication $v7846  

30 – Título (nível 
série) 
31 – Volume 
(nível série) 
32 – Número do 
fascículo (nível 
série) 
 

500 Nota Geral Indicadores indefinidos: 

# - Indefinido 

Subcampos: 

$a - Nota geral (NR) 

 

Exemplo:  

500 ## $aA partir do vol. 3 edição bilingue, com título em 
francês 

500 – Nota geral 

502 Nota de 
Dissertação ou 
Tese 

Indicadores indefinidos: 

# - Indefinido 

Subcampos  

$a - Nota de dissertação ou tese (NR) 

50 – Teses e 
dissertações - 
instituição a 
qual se 
apresenta 



 

Exemplo: 

502 ## $aTese (doutorado) - Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, 1996. 

51 – Teses e 
dissertações – 
Título 
acadêmico 

504 Nota de 
bibliografia 

Indicadores indefinidos: 
# -  Indefinido 
$a - Nota de bibliografia (NR)  
$b - Número de referências (NR) 
 
Exemplo: 
504 ## $a"Literatura citada": p. 67-68 $b 19 

Não utilizado na 
Metodologia 
LILACS 

505 Nota 
formatada de 
conteúdo 

Indicador: 
0 - Conteúdo  
Subcampos  
$a - Nota de conteúdo (NR) 
 
Exemplo: 
505 0# $av. 1. Época do patronato -- v. 2. Época de Bolivar -- 
v. 3. Apêndices e índice 

505 – Nota 
formatada de 
conteúdo 

518 Nota da 
Data/Hora e 
Local de um 
Evento 

Indicadores indefinidos: 
# - Indefinido 
Subcampos  
$a - Nota de data/horário e local do evento (NR) 
$d - Data do evento (R) 
$o - Outras informações do evento (R) 
$p - Local do evento (R) 
 
518 ## $dCongresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 12 $a26-29 
jul. 2018 $pRio de Janeiro, RJ, Brasil 

Não utilizado na 
Metodologia 
LILACS 

520 Nota de 
Resumo, etc 
(R) 

Indicadores  

Primeiro: 
# - Resumo  
Indica que será gerado o display Resumo: 
Segundo - Indefinido  
# - Indefinido 
Subcampos  
$a - Nota de resumo etc. (R) - campo repetitivo para 
metodologia LILACS 
Inclui idioma do resumo (41 $b) 
 
Exemplo: 
520 ## $aA asma infantil é doença cronica mais comum da 
infância. A maior prevalência desta patologia nos Estados 
Unidos (...) com tratamentos biomédicos $ipt 

83 – Resumo 
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530 Nota de 
Disponibilidad
e de Forma 
Física Adicional 
(R) 

 

Indicadores indefinidos: 

# - Indefinido 

Subcampos  

$a - Nota de disponibilidade de forma física adicional 

 

Exemplo : 

530 ##$aEstudos da ética – Disponível em arquivo de 
computador e microficha 

530 - Nota de 
Disponibilidade 
de Forma Física 
Adicional (R) 

 

533 Nota de 
Reprodução 
(R) 

Indicadores indefinidos: 
# - Indefinido 
Subcampos  
$a - Tipo de reprodução (NR) 
$b - Lugar de reprução (R) 
$c - Instituição responsável pela reprodução (R) 
$d - Data da reprodução (NR) 
$m - Ano e designação sequencial dos números reproduzidos 
(R) 
 
Exemplo: 
533 ##$aMicrofilme – $mV. 1, n. 1 (Jan. 1837) – v. 20, n. 12 
(Dez. 1856) $bWashington, DC $cServiço de fotoduplicação 
da Biblioteca do Congresso $d1971 

533 - Nota de 
Reprodução (R) 

534 Nota de 
Versão 
Original (R) 

Indicadores indefinidos: 
# - Indefinido 
Subcampos  
$a - Entrada principal do original (NR) 
$c - Publicação, distribuição, etc. do original (NR) 
 
Exemplo: 
534 ##$aVersão original: $tmapa da Virgínia e Maryland 
$cLondon: vendido por Thomas Basset em Fleetstreet e 
Richard Criswell em St. Pauls Church yard 1976 

534 - Nota de 
Versão Original 
(R) 

536 Nota da 
Agência 
Patrocinadora 
(R) 
 

Subcampo adaptado para receber título do projeto 
financiado. 
Indicadores indefinidos: 
# - Indefinido 
Subcampos  
$a - Texto da nota (NR) 
$d - Número indiferenciado (NR) – Título do projeto 
$f - Número do projeto (NR) 
 
Se o nome do projeto é diferente do título do documento, 
então registra-se o campo 59 como $d 

58 – Projeto – 
Instituição 
patrocinadora 
59 – Projeto - 
nome 
60 – Projeto - 
número 



 
Exemplo: 
536 ##$aAgencia Internacional para el Desarrollo $dProyecto 
Regional de Promoción de la Lactancia Materna $f596-1010-
3099-00 

600 Assunto – 
Nome pessoal  

Indicador: 
Primeiro -  Tipo de entrada do nome pessoal 
1 - Sobrenome  
Segundo -  Sistema de cabeçalho de assunto/tesauros 
4 - Fonte não especificada 
Subcampos: 
$a - Nome pessoal (NR) 
$d - Datas associadas ao nome (NR) 
$q - Forma completa do nome (NR)  
Contém uma forma mais completa do nome que a contida no 
subcampo $a. 
$0 - Número de controle do registro de autoridade (R) 
$2 - Fonte do cabeçalho ou termo (NR) 
 
Exemplo:  
600 14 $aDewey, Edward R $q(Edward Russell) $d1895-1978 

78 – Indivíduo 
como tema 
Utilizar em 
conjunto com o 
71 – Tipo de 
publicação 
(opção biografia 
e artigo 
histórico) e 76 - 
Descritores 
precodificados 
de período 
histórico 
 

610 Assunto – 
Nome da 
instituição (R) 

Indicadores  
Primeiro - Tipo de entrada da Entidade  
1 - Nome da jurisdição  
2 - Nome na ordem direta   
Segundo - Sistema de cabeçalho de assunto/tesauros 
4 - Fonte não especificada 
Subcampos 
$a - Nome da Entidade ou lugar (NR) 
$b - Unidades subordinadas (R) 
 
Exemplos: 
610 24$aUniversidade Federal de São Paulo $bFaculdade de 
Saúde Pública 
610 14 $aSão Paulo (Estado) $bDepartamento de edifícios e 
obras públicas 

610 – Instituição 
como tema 
 
Utilizar com 71 
– Tipo de 
publicação 
(artigo histórico) 
e 76 – Descritor 
precodificado 
de período 
histórico 

648 Assunto –  
Termo 
Cronológico 

Indicadores  
Primeiro - Indefinido  
# - Indefinido  
Segundo - Sistema de cabeçalho de assunto/tesauros 
4 - Fonte não especificada 
Subcampos 
$a - Termo cronológico (R) 
$y - Subdivisão cronológica (R) 
 

74 – Alcance 
temporal (de) 
75 – Alcance 
temporal (até) 



15 

 

Exemplo: 
648 #4 $a1800 $y1899 

650 Assunto – 
Tópico 

Utilizar serviço DeCS completo para possibilitar uso de 
descritores DeCS diretamente do sistema de biblioteca. 
Indicadores  
Primeiro - Identifica o nível do assunto 
1 - Primário  
2 - Secundário  
Segundo - Sistema de cabeçalho de assunto/tesauros  
2 – Descritor precodificado 
7 - Fonte especificada no subcampo 2 
Subcampos 
$a - Cabeçalho tópico ou nome geográfico (NR) 
$x - Subdivisão geral (R) - Qualificador 
$2 - Fonte do cabeçalho ou termo (NR) - DeCS 
$8 - Campo de ligação e número de sequência (R)- Número 
do registro no DeCS 
 
Exemplos:  
650 17 $aFires $x prevention & control $2DeCS 
650 27 $aChronic Disease $x therapy $2DeCS 
650 27 $aVenenos $2DeCS $811472 
650 22 $aIdoso $2DeCS 
 
No caso do sistema não permitir inclusão de precodificados 
no campo 650, recomenda-se uso de 659. 
659 22 $aIdoso $2DeCS 
659 22 $aAdolescente $2DeCS 

87 – Descritor 
primário 
88 - Descritor 
secundário 
76 – Descritor 
precodificado 

651 Assunto –  
Nome 
Geográfico 

Indicadores  
Primeiro - Indefinido  
# - Indefinido 
Segundo - Sistema de cabeçalho de assunto/tesauros  
4 - Fonte não especificada 
7 - Fonte especificada no subcampo 2 
Subcampos 
$a - Nome geográfico (NR) 
$2 - Fonte do cabeçalho ou termo (NR) 
$8 - Campo de ligação e número de sequência (R)(Número do 
registro) 
 
Exemplos: 
651 #7 $aBrasil $2DeCS 
651 #7 $aParaguay $sepidemiología $2DeCS 

88 – Descritor 
secundário 
 
Nomes de 
países são 
sempre 
descritores 
secundários 

653 Termo sem 
Controle (R) 

Utilizado para descritores locais. 
Indicadores  

82 – Região não 
DeCS 



Primeiro - Identifica o nível do assunto 
0 - Não especificado 
Segundo - Tipo do termo ou nome 
# - Não informado 
0 - Termo tópico 
1 - Nome pessoal 
2 - Nome institucional 
5 - Nome geográfico 
 
Exemplos: 
653 00 $aPalmito 
653 02 $aUNICEF 
653 05 $aSão Paulo 

85 – Palavras 
chave do autor 
653 – 
Descritores 
locais 
 
Cidades, 
estados e 
regiões da 
América Latina e 
Caribe não 
existem no 
DeCS 

655 Assunto 
gênero e 
forma 

Adotar serviço do DeCS específico para categoria V – 
Características de publicações. 
Indicadores  
Primeiro - Indefinido  
# - Indefinido 
Segundo - Sistema de cabeçalho de assunto/tesauros  
4 - Fonte não especificada 
7 - Fonte especificada no subcampo 2 
Subcampos 
$a – Termo gênero e forma (NR) 
$2 - Fonte do cabeçalho ou termo (NR) 
$8 - Campo de ligação e número de sequência (R)(Número do 
registro) 
 
Exemplo: 
655 #7 $aEditorial $2DeCS $829633 

71 – Tipo de 
publicação 

659 Descritores 
Precodificados 

Descritores precodificados que não puderam ser registrados 
no campo 650 por limitação no sistema, adotar campo 659 
com as opções: 
Humanos 
Animais 
Masculino 
Feminino 
Gravidez 
Recém-Nascido (até 1 mês de idade) 
Lactente (1 a 23 meses de idade) 
Pré-Escolar (2 a 5 anos) 
Criança (6 a 12 anos) 
Adolescente (13 a 18 anos) 
Adulto (19 a 44 anos) 
Meia-Idade (45 a 64 anos) 
Idoso (65 a 79 anos) 

76 – Descritor 
precodificado 
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Idoso de 80 Anos ou mais 
Gatos 
Bovinos 
Embrião de Galinha 
Cães 
Cobaias 
Cricetinae 
Camundongos 
Colehos 
Ratos 
História Antiga 
História Medieval 
História do Século 15 
História do Século 16 
História do Século 17 
História do Século 18 
História do Século 19 
História do Século 20 
História do Século 21 

700 Entrada 
Secundária – 
Nome Pessoal 

Idem orientações do campo 100 Entrada principal - Autor 
pessoal. 

Para teses e dissertações, incluir somente nome e grau de 
responsabilidade. 

 

Exemplo: 

700 1# $aSilveira, Fernando Tobias $eOrient 

49 – Teses, 
dissertações – 
orientador 

 

Todos os outros 
autores pessoais 
devem seguir 
regras do 
campo 100. 

710 Entrada 
Secundária – 
Entidade 

 Idem 110 

711 Entrada 
Secundária – 
Evento 

Subcampos: 
$a - Entrada secundária Evento 
$c - Local do evento 
$d - Data do evento 
$e - Unidade subordinada 
$n - Número do evento 
 
Exemplo: 
711 2# $aCongresso Regional de Informação em Ciências da 
Saúde $n(9 $d2012 out. $cWashington, DC) 

 

773 Entrada 
Analitica – 
dados do fonte 

Utilizado para artigos de periódicos, capítulos de 
monográficos, volumes de coleções ou fascículos de série. 
Indicador: 

Não utilizados 
na Metodologia 
LILACS – dados 



da analítica Primeiro - Controle de nota  
0 Exibe nota 
Não exibe nota 
Segundo - Controle de display 
# - In 
8 - Não gera visualização 
Subcampos: 
$t - Título (NR) - fonte da analítica 
$a - Entrada principal (NR) - fonte da analítica 
$b - Edição (NR) - fonte da analítica 
$d - Local, editor e data de publicação (NR) - fonte da 
analítica 
$g - Partes relacionadas (R) - volume, número, páginas, 
período de circulação e ano da fonte da analítica 
 
Exemplo: 
773 0# $tJ Braz Chem Soc $g2008;19(2):211-25 
$7s 

referentes à 
analítica são 
extraídos dos 
campos 210 e 
363. Se campo 
210 tem 
preenchimento 
insuficiente, 
utiliza-se 773 $t 

852 Localização Utilizado para documentos monográficos, teses e 
dissertações e não convencionais. Não utilizar campo para 
artigos de periódicos. 
Relacionado com os campos: 
040 $a Código do Centro Cooperante 
090 $a Classificação 
090 $b Notação do nome do autor 
Indicadores 
Primeiro - Esquema de classificação 
# - Nenhuma informação fornecida 
0 - Classificação da LC 
1 - CDD 
2 - National Library of Medicine Classification 
4 - Número de controle na estante 
Segundo - Ordem na prateleira 
# - Nenhuma informação fornecida 
 
Subcampos  
$a - Localização (NR) 
$b - Sub-localização ou coleção (R) – Nome da base de dados 
$c - Localização na estante (R) 
$i - Parte do item (R) 
 
Exemplos: 
852 02 $aBC $bCentral $hLB201 $iM63 
852 1# $aBR78.1 $bIBProd $c614.32 $iS345d 
852 4# $aBR1.2 $bLILACS $c1254 

Campo 
Indexado en 
4 - Base de 
dados e 3 - 
Localização do 
documento 
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856 Localização e 
acesso 
eletrônico 

Indicadores 
Primeiro - método de acesso 
# - Nenhuma informação fornecida 
4 - HTTP 
Segundo - Relacionamento 
# - Nenhuma informação fornecida 
0 - Recurso 
Subcampos  
$f - Nome do arquivo eletrônico (R)  
$h - Username (NR) 
$k - Password (senha) (NR) 
$l - Logon/login (NR) 
$n - Nome da localização do servidor (mencionado no 
subcampo $a) (NR)  
$q - Tipo do formato eletrônico (NR)  
$u - Identificador uniforme de recurso - URI (R)  
$w - Número de controle de um registro relacionado (R)  
$x - Nota interna (R)  
$y - Texto do link (R)  
$z - Nota do público (R)  
$2 - Método de acesso (NR) 
$3 - Material especificado (NR) 
$6 - Ligação (NR) 
$8 - Campo de ligação e número de seqüência (R) 
 
Exemplos: 
856 40 $uwww.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm $qtext/html 
856 4# 
$uhttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0
102865020010002000001&lng=pt&nrm=iso $qhtml $gTexto 
completo 
Exemplo com DOI: 
024 7# $a10.1787/9789264056954-em $2 DOI 
856 ## $yDOI $u10.1787/9789264056954-em 

8 – Endereço 
eletrônico 

 


