Processo para indexação de revistas ao PubMed Central (PMC) e PubMed / Medline
O PubMed Central (PMC) é um repositório digital de acesso aberto desenvolvido e mantido pelo
National Center for Biotechnology Information (NCBI) / Nacional Library of Medicine (NLM), que
reúne artigos científicos da área de biomedicina e ciências da vida, publicados em inglês. Assim
como o SciELO, os periódicos indexados disponibilizam suas edições e textos em formato
completo.
O processo para admissão é gratuito e deve ser gerenciado diretamente entre o periódico e o
PMC através de um pedido formal à equipe de publicação do PMC pelo email
<pmc@ncbi.nlm.nih.gov>. Os periódicos já indexados no PubMed tem a avaliação do mérito
científico mais rapidamente aprovada pelo PMC. Se aceito, o periódico passará por diferentes
etapas, que vão desde aspectos esperados para a “pré-candidatura” aos processos de avaliação
de qualidade científica/editorial e por fim, de qualidade técnica dos arquivos. Toda a
documentação pertinente ao processo de indexação das revistas ao PMC estão disponíveis em
How to Participate in PMC.
O SciELO poderá auxiliar, mediante devida formalização por email, no processo de admissão de
periódicos que já fazem parte da coleção SciELO Brasil, apenas na etapa de Avaliação de
Qualidade Técnica, realizando o preparo e envio das amostras1. Quando aprovado, inicia-se sem
custo o envio regular e a inclusão do periódico no Fluxo de Produção SciELO-PMC, onde após a
publicação em SciELO, os artigos são enviados para indexação no PMC.
O processo de criação dos pacotes para análise técnica se dá com os 3 fascículos mais atuais2
(em torno de 30 a 50 artigos). Este procedimento dura entre 30 e 60 dias. Em caso de interesse
deste serviço pelo periódico já indexado em SciELO, os valores podem ser consultados através
da equipe de administração SciELO pelo email <administracao@scielo.org>. Dúvidas referente
ao serviço de envio de amostra para avaliação de qualidade técnica podem ser enviadas para
<producao@scielo.org>.
É importante salientar que PubMed Central (PMC), PubMed / Medline são diferentes. Para mais
detalhes recomendamos a leitura da página MEDLINE, PubMed, and PMC (PubMed Central):
How are they different?. O Pubmed /Medline é uma base referencial, que não gera índice
bibliométrico, onde apenas dados de título do artigo, título do periódico, autores, volume,
número, página/elocation-id, ano e resumo são indexados. Totalmente diferente do PMC que
gera diversos índices bibliométricos já que indexam os textos completos, tal qual faz SciELO
Brasil. Para mais informações recomendamos leitura do documento Journal Selection for
MEDLINE® Indexing at NLM.
O processo para admissão no PubMed também é gratuito e deve ser gerenciado diretamente
entre o periódico e o PubMed e ocorre através de um pedido formal por parte do periódico à
equipe de publicação do PubMed através do email <publisher@ncbi.nlm.nih.gov>. O PubMed
assim como o PMC, consideram os mesmos pontos para indexação: escopo e cobertura do
conteúdo publicado, qualidade do conteúdo publicado, qualidade do corpo editorial, publicação
no idioma inglês etc.

1

A amostra que é considerada para envio, é composta de XMLs, PDFs e imagens (quando houverem), dos
artigos que já estão publicados em SciELO, considerando as adequações exigidas pelo PMC.
2
SciELO não fornece o serviço de envio de fascículos retrospectivos para indexação ao PMC.
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SciELO não fornece nenhum tipo de serviço em relação a indexação ao PubMed, porém após
aprovação do periódico, SciELO pode passar a ser provedor oficial da revista. Neste caso basta
que o periódico seja indexado na coleção SciELO Brasil e nos informe através do email
<producao@scielo.org> da sua aceitação na base e interesse de que SciELO Brasil seja provedor.
Desta forma passamos a realizar os envios regulares dos pacotes correntes do periódico após a
publicação em SciELO.
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