
 

Orientação para criação e apresentação do DOI 

O DOI (Digital Object Identifier), é uma sequência de caracteres utilizado para 
identificação de documentos (ou objetos em geral) disponíveis em meio digital. 

O registro do DOI vem acompanhado de metadados que descrevem e possibilitam 
localizar ou referenciar o documento onde está armazenado na web. O DOI permanece 
com cada documento para sempre mesmo que a localização e a forma de armazená-lo 
mude ao longo do tempo. 

A instituição responsável por oferecer o DOI é o CrossRef. 

Entre os principais objetivos e funções específicas de SciELO estão a disseminação, 
identificação e armazenamento dos documentos. Contar com o DOI em cada documento 
é essencial para assegurar o cumprimento destes objetivos e funções. Os produtos e 
serviços de armazenamento, acesso, interoperabilidade e disseminação de serviços na 
plataforma SciELO requerem o DOI para todos os documentos indexados. 

Com a adoção da publicação em xml segundo SciELO Publishing Schema, o DOI passa 
a ser elemento obrigatório e deve ser identificado antes mesmo do processamento e 
publicação no site. 

O DOI provido pela SciELO obrigatoriamente deve iniciar com o prefixo 10.1590/ (dez 
ponto mil quinhentos e noventa barra). Após esse prefixo incluir o ISSN da revista para 
que a identificação de cada revista seja única. Ou seja  ex: 10.1590/0000-0000 

O complemento (após o ISSN) deve ser gerenciado pelo editor/periódico de acordo com 
sua necessidade, (pode ser utilizado o número de submissão, o ID do artigo no sistema de 
peer review, dentre outros). 

No entanto é muito importante que este complemento seja uma identificação única do 
documento dentro do periódico, ou seja, que não deve ser igual para nenhum outro artigo 
ou documento, de modo que não haverá DOI igual para artigos/documentos diferentes 
futuramente. 

O DOI atribuído pela SciELO deve ser apresentado nos PDFs no formato de link 
conforme exemplo abaixo seguindo a ordem: 

http://dx.doi.org/PrefixoSciELO+NúmeroISSN+ identificador de documento: 

http://dx.doi.org/10.1590/0000-00002002v12888gdb 

Onde: 



10.1590 = prefixo do provedor (SciELO) 

0000-0000 = ISSN 

2002 = ano de publicação 

V12 = fascículo onde foi publicado o documento. Itens flutuantes. Podem variar de 
periódico a periódico e considerar outros identificadores 

888gdb = código do documento no sistema como paginação, número do fascículo e 
ordem no sumário, inicial do nome do autor, etc

 O código antecipado somente será ativado após publicação do periódico no SciELO. 
Antes de publicado no site, o link não funcionará. 

Mais informação sobre o DOI pode ser obtida em: 
http://www.crossref.org/01company/15doi_info.html 

 


