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DOI ® - Digital Object Identifier

O DOIDOI ® (http://www.doi.org/) é um sistema de identificação 
persistente de conteúdo de objetos acadêmicos no ambiente 
digital aos quais são atribuídos direitos de propriedade 
intelectual.

oferece infraestrutura de forma a ligar os usuários aos 
conteúdos acadêmicos dispostos pelos editores gerenciando 
a comunicação entre estes e os seus clientes.

aplicado a qualquer forma de propriedade intelectual 
publicada em meio digital, envolvendo comércio ou não.

usado para identificar textos, áudios, vídeos, imagens, 
softwares. 



CrossRefCrossRef http://www.crossref.org/ é a principal 
Agência de Registro da International DOI International DOI 
Foundation Foundation (IDF), http://www.doi.org/welcome.html 

entidade sem fins lucrativos, formada por de 
membros comerciais e não comerciais, 
fundada em 1998. 

CrossRefCrossRef é um serviço oferecido pela 
Publishers International Linking Association Publishers International Linking Association 
Inc.Inc. (PILA) associação cooperativa fundada 
e gerenciada por renomados editores 
científicos em 2000. 



O CrossRefCrossRef provê infraestrutura para um sistema de 
referências cruzadas através de links.

Dessa forma, é possível acessar automaticamente a 
referência de um artigo de um editor A e ser 

conduzido automaticamente para o artigo 
referenciado publicado pelo editor B.

Este processo se dá através de um identificador 

alfa-numérico (DOIDOI).



Para prover a persistência no acesso aos objetos 
digitais a IDFIDF utiliza o software Handle SystemHandle System
http://www.handle.net/ para gerar o DOIDOI.

O Handle System Handle System gere meios para que os objetos 
digitais sejam únicos e acessíveis, independente 
de configurações de rede, mudanças no nome do 
servidor ou até mesmo se o servidor deixa de 
existir.

Além de identificar um objeto digital o  DOIDOI
permite o acesso também aos seus metadados.



Sintaxe DOIDOI

O DOIDOI é constituído de dois componentes: 

PREFIXO 

Código de Diretório que sempre é 10

Código de Registro – atribuído pela Agência de 
Registro (CrossRefCrossRef) que representa os editores.

SUFIXO

Sequência de caracteres assinalada pelos editores 

para o objeto da identificação.

10.1046/j.1445-2197.2003.02820.x

10.1246/bcsj.73.1653

10.1002/0471758132



Os sufixos podem descrever objetos  de 

qualquer tamanho (livros, artigos, resumos, 

mapas, ilustrações) e em qualquer tipo de 

arquivo (texto, áudio, vídeo, imagem, software).

O editor decide o nível de granularidade da 

identificação, conforme a natureza dos recursos 

a serem vendidos ou distribuídos 

eletronicamente.



CrosRefCrosRef registra DOIDOIs para os seguintes 
conteúdos acadêmicos:

• Periódicos: título do periódico,volume e artigo;
• Livros;
• Anais de evento;
• Teses e Dissertações;
• Relatórios Técnicos;
• Normas técnicas;
• Componentes: sub-itens de um artigo de 

periódico, livros, proceedings como figuras, 
tabelas, gráficos e dados suplementares; e

• Bases de Dados.



DOIDOIs somente são permitidos para trabalhos 
originais. Não se faz registro DOIDOI da 
republicação de um artigo. No entanto, se um 
artigo é publicado em periódico e 
posteriormente em um índice de resumos 
(Annual Summary) ele receberá outro DOI.DOI.

As versões impressas, pdf e html de um mesmo 
artigo compartilham o mesmo DOIDOI.

O CrossRefCrossRef limita o DOIDOI somente para os 
seguintes caracteres:

“a-z” “A-Z” “0-9” “- .  _ ; (  ) /”



O momento certo de inserir o DOIDOI junto ao 

CrossRefCrossRef é tão logo o objeto esteja online.

O DOIDOI somente estará disponível quando o 

objeto e seus metadados estiverem depositados 

junto ao CrossRefCrossRef.



O DOIDOI deve ser considerado como parte integrante da 
informação bibliográfica básica. Deve ser exibido no 
cabeçalho de informação tanto na versão online quanto na 
impressa. 

Brazilian Journal of Infectious Diseases

Versão impressa ISSN 1413-8670

Braz J Infect Dis v.11 supl.1 Salvador out. 2007
doi: 10.1590/S1413-86702007000700005

Hepatitis C: virological aspects and practical 

implications



Para versão impressa se recomenda informar aos 

usuários como recuperar o artigo através do DOIDOI, ou 
seja, informar que está disponível em http://dx.doi.org/

Para recuperar um trabalho através do DOIDOI temos dois 
caminhos:

1) acessa-se o CrossRef (CrossRef (http://www.crossref.org/)

e se digita o código DOIDOI no box DOI ResolverDOI Resolver



2) digita-se na barra de endereço do navegador 

http://dx.doi.org/ e o código DOIDOI do trabalho

Embora não seja regra sugere-se que o DOIDOI seja 
incluído nas referências bibliográficas. Exemplo:

BRIAN G. TURNER, Michael F. Summers. Structural 
Biology of HIV. Journal of Molecular Biology, v. 285, n. 
1, p. 1-32. doi: http://dx.doi.org/10.1006/jmbi.1998.2354. 
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da UFRGS?



Por que um identificador persistente?

• Os links param de funcionar quando os recursos 

para os quais eles apontam são transferidos, 

renomeados ou deletados. 

• O URL – Uniform Resource Locator – não é um 

identificador, mas um endereço. 

• O HandleHandle (utilizado pela UFRGS no LUME) é

um sistema que gerencia identificadores 

persistentes. 



Por que “linkar” artigos de periódicos?

• Para permitir que o usuário se mova de um 

artigo para outro por meio das referências;

• Sem links ao texto integral, o usuário que deseja 

seguir uma referência durante a leitura deverá

mudar de interface a fim buscar, localizar e 

finalmente acessar aquele recurso. 

• Os links estabelecidos a partir de um 

identificador persistente permitem chegar ao 

artigo desejado com um ou dois cliques.



Com obter o CrossRef/DOICrossRef/DOI?

• A Universidade deverá associar-se ao CrossRefCrossRef, 
selecionando uma das nove categorias (baseadas 
na sua movimentação financeira relativa à
publicação).

• Com isso receberá um prefixo DOIDOI



• Além da anuidade, haverá uma taxa para cada 

item depositado:



Quais são as obrigações principais dos 
membros do CrossRefCrossRef?

• Depositar os metadados dos artigos na base de 
dados do CrossRefCrossRef;

• Registrar um DOIDOI para cada artigo publicado;

• Recuperar, na base de dados do CrossRefCrossRef, o DOIDOI
de cada referência citada em cada artigo;

• Criar links nas referências dos artigos aos DOIsDOIs dos 
artigos citados (quando houver – exemplo);

• Opcionalmente, os editores, ao  participarem do 
serviço CitedCited--by Linkingby Linking, poderão descobrir quem 
está citando seus artigos e incorporar essa 
informação na publicação online (exemplo). 



• Vantagens 
– Participar de uma de rede de artigos acadêmicos 

que hoje liga milhões de itens por meio de links 
às citações (referências) dos artigos;

– Colaborar com múltiplos editores;

– Avaliar impacto por meio das citações recebidas 
(uso ainda limitado – depende de ampla 
participação dos editores no Cited-by Linking).

• Desafios
– Necessidade de comprometimento de pessoal 

com conhecimento especializado (editores, CPD, 
bibliotecários).

Resumindo



Exemplo de  ligação entre referências pelo 
CrossRef/DOI        (voltar)



Exemplo de Cited-by Linking      (voltar)


