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A REV@ENF é uma Biblioteca eletrônica que utiliza a metodologia SciELO, 
reúne uma coleção de revistas científicas de Enfermagem nacional e 
internacional, de livre acesso, em texto completo e formato eletrônico com 
geração de estatísticas bibliométricas. Sua meta é ampliar e fortalecer a 
divulgação do conhecimento científico produzido pela Enfermagem e áreas 
afins, por meio de acesso universal e gratuito às publicações de uma selecionada 
coleção de periódicos científicos de Enfermagem. 

Trata-se de projeto que integra a Biblioteca Virtual em Saúde - Enfermagem 
(BVS-Enf) e é fruto da parceria entre as Instituições responsáveis pelas 
publicações periódicas da área de Enfermagem,  Centro Latino-Americano e do 
Caribe de Informação e Ciências da Saúde - BIREME, a Scientific Electronic 
Library Online – SciELO e a Coordenação Geral de Documentação e Informação 
do Ministério da Saúde. A coleção de revistas é coordenada pela Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo–USP - Centro 
Colaborador da Organização Mundial da Saúde e da Organização Panamericana 
de Saúde para o desenvolvimento de pesquisa em Enfermagem. 
 
A biblioteca é acessada pela URL:  
http://www.revenf.bvs.br/?lang=pt 
 
Procedimentos para inclusão e permanência de periódicos na 
Coleção REV@Enf 

O objetivo doeste documento é orientar quanto aos requisitos editoriais e de 
qualidade científica requeridos dos periódicos indexados na REV@ENF, e servir 
de guia para editores responsáveis pela seleção e inserção da produção científica 
de qualidade publicada em seus periódicos.  

A participação de um periódico em REV@ENF está condicionada ao 
atendimento dos critérios de seleção e permanência estabelecidos para 
indexação na base Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde - LILACS. 

Os critérios de avaliação e permanência de periódicos na REV@ENF são 
compatíveis com os critérios LILACS Enfermagem aprovados na 17ª 

http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=pt


 2 

Reunião do Comitê Consultivo da BVS Enfermagem Brasil em maio/2018e e 
referendados na XII Reunión Internacional de la Red BVS Enfermería em passaram 
a vigorar a partir de novembro de 2018  
 
Os critérios estão disponíveis em: 
https://bvsenfermeria.bvsalud.org/wp-content/uploads/2020/07/LILACS-
NOVOS-CRITE%CC%81RIOS-Criterios-Periodicos-Enfermagem-
05_06_2018.pdf 

Recomenda-se que os periódicos apresentados para inclusão na 
REV@ENF estejam indexados previamente em BDENF e LILACS. 
Revistas já indexadas em SciELO são aprovadas automaticamente.  

Os periódicos devem ser da área de Enfermagem e destinar-se principalmente a 
acadêmicos, pesquisadores, profissionais de saúde e gestores de saúde. 

Responsabilidade e processo de seleção de títulos pela REV@ENF  

O Comitê Internacional de Avaliação de Periódicos da BVS Enfermería é 
responsável pela seleção e avaliação da permanência de periódicos científicos de 
Enfermagem no âmbito ibero-americano na coleção REV@ENF, para inclusão 
ou exclusão de títulos, análise da produção científica nacional e internacional, 
acompanhamento da qualidade dos periódicos com emissão de relatórios com 
recomendações de melhoria aos editores dos periódicos, e atualização contínua 
dos critérios de avaliação e seleção de periódicos REV@ENF.  

O processo de avaliação do periódico para inclusão na coleção envolve duas 
fases: normalização e conteúdo. Se o periódico cumprir os itens de normalização 
que é realizado pela Secretaria Executiva da BVS-Enf., ele será enviado ao 
Comitê Internacional de Avaliação de Periódicos de Enfermagem para a análise 
de conteúdo (mérito). Caso não cumpra, será enviado ao editor um relatório 
com recomendações de melhoria. 

Uma vez aprovado, o periódico deve estabelecer um contrato com a SciELO para 
aquisição de um pacote de serviços de indexação, publicação e 
interoperabilidade da publicação com a SciELO. O pacote mínimo de serviços 
inclui:  

a) Portal-Gestão e Infra: compreende a indexação, publicação e 
interoperabilidade da coleção de periódicos e também o armazenamento e 
preservação dos conteúdos. A REV@ENF exige como entrada os arquivos 
formatados marcados no formato XML-SciELO baseado na norma NISO/JATS. 
Formato obrigatório para todos os periódicos desta coleção. O custo previsto, 
para este serviço obrigatório para os periódicos, será cobrado por artigo, com 
contrato estabelecido entre cada um dos periódicos.  

O custeio da marcação e diagramação dos artigos será arcado pelos próprios 
periódicos.  

b) Visibilidade social e acadêmica: divulgar post sobre artigos publicados nos 
periódicos da coleção no Blog REV@ENF. 

https://bvsenfermeria.bvsalud.org/wp-content/uploads/2020/07/LILACS-NOVOS-CRITE%CC%81RIOS-Criterios-Periodicos-Enfermagem-05_06_2018.pdf
https://bvsenfermeria.bvsalud.org/wp-content/uploads/2020/07/LILACS-NOVOS-CRITE%CC%81RIOS-Criterios-Periodicos-Enfermagem-05_06_2018.pdf
https://bvsenfermeria.bvsalud.org/wp-content/uploads/2020/07/LILACS-NOVOS-CRITE%CC%81RIOS-Criterios-Periodicos-Enfermagem-05_06_2018.pdf
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Compromisso dos editores  

Os editores científicos dos periódicos selecionados para a REV@ENF tem o 
compromisso de manter a atualização e o padrão dos periódicos indexados, 
sendo os periódicos reavaliados periodicamente.  

 

Fluxo da Seleção de Periódicos de Enfermagem para a REV@ENF  

1. O editor responsável pelo periódico de enfermagem encaminha a 
solicitação à  Coordenação da BVS Enfermería Internacional e à 
Coordenação da REV@ENF formalizando o pedido de participação no 
Processo de Seleção de Periódicos REV@ENF para o endereço: 
bvsenfermeria@enf.ufmg.br 

Anexar ao pedido de participação no processo seletivo: 

a) Link de acesso aos três últimos fascículos publicados ou os artigos 
publicados nos últimos dois anos para periódicos em sistema de 
publicação em fluxo contínuo. 

b) Lista de parecerista ad hoc. 
c) Instrumento de avaliação dos manuscritos utilizado pelo periódico. 

2. Após conferência dos documentos pela Secretaria Executiva da BVS 
Enfermagem, os seguintes encaminhamentos são feitos: 

- Solicitação de avaliação da normalização do periódico para o 
bibliotecário responsável, 

- Solicitação de avaliação de mérito científico para três pareceristas ad 
hoc indicados pelo coordenador da REV@ENF, que terão 30 dias para 
emissão do parecer circunstanciado seguindo formulário próprio da 
REV@ENF, 

- Na sequência, a Secretaria Executiva enviará ao Comitê Internacional 
de Avaliação da BVS Enfermería o parecer de normalização, os pareceres 
dos três avaliadores de mérito científico dos artigos publicados no 
periódico e a documentação apresentada pelo periódico no ato da 
inscrição no processo de seleção,  

- O Comitê Internacional de Avaliação se reunirá anualmente para 
apreciação dos pedidos de inclusão de novos títulos para a coleção 
REV@ENF e decidirão sobre a inclusão ou não do periódico na Coleção.  
Na reunião anual também serão avaliados a permanência de títulos na 
Coleção. O parecer final contendo as observações e recomendações do 
Comitê será encaminhado ao editor.  

Em casos de aprovação, o editor receberá as instruções para as etapas 
subsequentes do processo. No caso de aprovação com recomendações o 
periódico terá o prazo de 12 meses para apresentar um relatório com as 

mailto:bvsenfermeria@enf.ufmg.br
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recomendações atendidas. No caso de não aprovação o periódico poderá 
submeter-se a novo processo de avaliação dentro de 24 meses.  

 
Secretaria Executiva da BVS Enfermagem Brasil / BVS Enfermería 
Internacional  
Escola de Enfermagem 
Universidade Federal de Minas Gerais 
Av. Alfredo Balena 190, Campus Saúde - Bairro Santa Efigênia  
CEP 30130-100 Belo Horizonte - MG - Brasil  
bvsenfermeria@enf.ufmg.br  

 


