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Introdução 

O acesso adequado e atualizado à informação técnico-científica é essencial para o 

desenvolvimento econômico e social, especialmente para apoiar os processos de tomada de 

decisão na planificação, formulação e aplicação de políticas públicas ou para apoiar o 

desenvolvimento e a prática profissional. O resultado da pesquisa científica é comunicado e 

validado principalmente através da publicação em periódicos científicos. Esse processo é válido 

para os países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Ainda assim, os periódicos científicos dos 

países em desenvolvimento enfrentam graves barreiras de distribuição e disseminação, o que 

limita o acesso e o uso da informação científica gerada localmente. 

 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) é um modelo para a publicação eletrônica 

cooperativa de periódicos científicos na Internet. Especialmente desenvolvido para responder 

às necessidades da comunicação científica nos países em desenvolvimento e particularmente 

na América Latina e Caribe, o modelo proporciona uma solução eficiente para assegurar a 

visibilidade e o acesso universal a sua literatura científica, contribuindo para a superação do 

fenômeno conhecido como ‘ciência perdida’. O Modelo SciELO contém ainda procedimentos 

integrados para medir o uso e o impacto dos periódicos científicos. 

 

O Modelo SciELO é o produto da cooperação entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (FAPESP) e Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 

Saúde (BIREME/OPS/OMS), instituições nacionais e internacionais relacionadas com a 

comunicação científica e editores científicos. Um projeto piloto, envolvendo 10 periódicos 

brasileiros de diferentes áreas do conhecimento, foi desenvolvido com êxito entre março de 

1997 e maio de 1998, com o desenvolvimento e a avaliação de uma metodologia adequada para 

a publicação eletrônica na Internet. Desde junho de 1998 o projeto opera regularmente, 

incorporando novos títulos de periódicos e expandindo sua operação para outros países. A partir 

de 2002, o Projeto conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). 

 

O Modelo SciELO contém três componentes. 

 

O primeiro componente é a Metodologia SciELO, que permite a publicação eletrônica de edições 

completas de periódicos científicos, a organização de bases de dados bibliográficas e de textos 

completos, a recuperação de textos por seu conteúdo, a preservação de arquivos eletrônicos e 

a produção de indicadores estatísticos de uso e impacto da literatura científica. A Metodologia 

também inclui critérios de avaliação de revistas, baseado nos padrões internacionais de 

comunicação científica. Os textos completos são enriquecidos dinamicamente com links de 

hipertexto com bases de dados nacionais e internacionais, como por exemplo, LILACS e 

MEDLINE. 

 

O segundo componente do Modelo SciELO é a aplicação da Metodologia SciELO na operação de 

websites de coleções de revistas eletrônicas. O Modelo SciELO favorece a operação de sites 

nacionais e de sites temáticos. A aplicação pioneira é o site SciELO Brasil. Também estão em 

operação aplicações no Chile e em Cuba. Outros países estão avaliando ou recebendo 

treinamento da Metodologia SciELO. SciELO Saúde Pública, uma biblioteca temática regional 

que cobre a área de Saúde Pública com periódicos científicos da América Latina e Espanha, foi 

http://www.fapesp.br/
http://www.fapesp.br/
https://bvsalud.org/
https://bvsalud.org/
http://www.cnpq.br/
http://www.cnpq.br/
http://www.scielo.br/avaliacao/Criterios_SciELO_Brasil_versao_revisada_atualizada_outubro_20171206.pdf
http://www.scielo.cl/
http://www.scielo.sld.cu/
http://www.scielosp.org/
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inaugurada em dezembro de 1999. Um portal para integrar e prover acesso à rede de sites 

SciELO está em operação em http://www.scielo.org. 

 

O terceiro componente do Modelo é o desenvolvimento de alianças entre os atores nacionais e 

internacionais da comunicação científica, autores, editores, instituições científico-tecnológicas, 

agências de financiamento, universidades, bibliotecas, centros de informação científica e 

tecnológica etc., com o objetivo de disseminar, aperfeiçoar e atualizar o Modelo SciELO. A 

operação da rede SciELO baseia-se fortemente em infraestruturas nacionais, o que contribui 

para garantir sua futura sustentabilidade. 

 

O êxito no desenvolvimento da rede SciELO de periódicos científicos da América Latina e Caribe 

nos próximos anos contribuirá para que a informação científica gerada localmente possa estar 

disponível rapidamente, o que contribuirá para o aumento do uso da informação científica e 

técnica no processo de tomada de decisão nos diferentes níveis. 
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