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Requisitos  e desafios de adoção da 
Marcação PMC



PubMed Central (PMC) - Processo de submissão 

� A participação no PMC é aberta a qualquer revista da área de Ciências da Vida 

publicada em inglês e que esteja de acordo com os padrões da NLM para 

submissão.

� Avaliação em duas etapas: "Qualidade Científica " e "Qualidade Técnica dos 

Arquivos ".

� Qualidade Científica da Publicação: Revistas indexadas na Medline estão 

automaticamente aprovadas.

� Qualidade Técnica dos Arquivos Digitais: avaliação do xml, imagens e pdfs da 

revista para verificação do cumprimento dos requisitos técnicos mínimos do PMC.

� Após aprovação a revista passa para a fase de pré-produção, na qual a revista 

periódico precisa corrigir os problemas da fase anterior, caso contrário a revista 

poderá ser rejeitada.



Para cada artigo:

� Arquivo XML ou SGML para o texto completo de acordo com PMC Style

(inclui tabelas e fórmulas codificadas);

� Arquivo original da imagem digital em alta resolução (de acordo com as 

Especificações de Imagens do PMC – Por exemplo: Arquivos  TIFF ou EPS, 

500 dpi ou +);

� PDF do artigo (incluindo em cada arquivo a declaração da Licença Creative

Commons adotada);

� Arquivos complementares pertencentes ao artigo (suplementos como 

vídeos, áudio, planilhas etc).

*Os artigos enviados correspondem aos 3 fascículos mais recentes e os 

arquivos devem ser nomeados de acordo com as especificações do PMC.

PubMed Central (PMC) - Processo de submissão 
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Documentação: Http://docs.scielo.org
Questões técnicas SciELO: scielo-discuss@googlegroups.com
Questões de desenvolvimento SciELO: scielo-dev@googlegroups.com



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/pub/pubinfo/

Estudo detalhado de todos os requisitos



Exemplos:

PMC – Nomeação dos arquivos

Arquivo Sintaxe
Exemplo PMC: “Biological Testing” 
Vol. 10, Issue 01 

XML jour-vol-pg.ext biotes-01-100.xml 
PDF jour-vol-pg.ext biotes-01-100.pdf 

Imagens jour-vol-pg-typ.ext

biotes-01-100-g001.tif
biotes-01-100-g002.tif
biotes-01-100-i002.eps
biotes-01-100-e001.png

Material suplementar jour-vol-pg-typ.ext
biotes-01-100-s001.mpg
biotes-01-100-s002.doc
biotes-01-100-s003.csv 

Legenda:
jour – acrônimo ou ISSN da revista;
vol – volume.
pg – número da primeira página do artigo. 
Diferenciar artigos que começam na 
mesma página adicionando uma letra (-a, -
b, -c) no final do número da página. Para 
artigos eletrônicos usar no lugar da 
primeira página um número único 
sequencial na forma e-ID.

typ – para identificar imagens e materiais 
suplementares.

-g = figura + identificador alfanumérico
-i  = inline graphic + identificador alfanumérico
-e = equação + + identificador alfanumérico
-s = arquivo suplementar + identificador 

alfanumérico
ext – extensão do arquivo (minúsculas).



Tipo de 
Imagem

Descrição Exemplo Formato Recomendado Padrão de Cor
Resolução

(em dpi)

Line Art
Imagem composta de linhas e 
texto que não contém áreas 
tonalizadas ou sombreadas.

tif ou eps
Monocromático 
(1-bit)
ou RGB

900 - 1200

Halftone
Fotografia de tom contínuo 
que não contém texto.

tif
RGB
ou
Escala de Cinza

300

Combo
Halftone + texto ou elementos 
do tipo line art.

tif ou eps
RGB
ou
Escala de Cinza

500 - 900

Envio de imagens sempre acima ou no tamanho de exibição

PMC – Preparação das imagens



http://www.bjournal.com.
br/pdf/guidelines_for_fig
ures.pdf

















Principais desafios na adoção da DTD PMC 

� Longo processo de preparação dos arquivos para 1ª submissão (3 meses); 

� Caso não seja aprovada a revista somente poderá ser submetida a uma nova 

avaliação após 1 ano;

� Requer conhecimento muito específico (XML; codificação de tabelas, edição de 

imagens; rígido controle de qualidade, etc.);

� Demanda tratamento detalhando do corpo do artigo tornando o processo de 

marcação ainda mais complexo;

� Diversidade das revistas da coleção faz com que o processo de produção de XML-

PMC tenha que ser ajustado às especificidades de cada nova revista;

� Reestruturação de todo o fluxo de produção da SciELO; 

� Transição de um fluxo piloto para fluxo de produção em escala de XML-PMC;

� Diminuição dos custos de produção mesmo com aumento da complexidade dos 

processos;



PubMed Central – informação adicional

� PMC Overview - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/intro/

� NIH Public Access & PMC -

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/public-access-info/

� NIH Public Access Policy - http://publicaccess.nih.gov/

� Add a Journal to PMC - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/pub/pubinfo/
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