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• Fundado em 1907 para monitorar, selecionar e indexar a literatura relacionada à 
química do mundo e torná-la disponível para a comunidade científica

• Chemical Abstracts – compêndio de resumos de artigos em química

• Com sede em Columbus, Ohio – EUA

• Aproximadamente 1.400 funcionários - incluindo cientistas do CAS, falando mais de 
50 idiomas

• Milhares de revistas científicas e patentes de 63 autoridades de patentes são 
revisadas e indexadas

• Os clientes incluem mais de 2.300 universidades, muitas das principais corporações 
Fortune 500 e todos os principais escritórios de patentes



Cobertura de informação pelo CAS

Biochemistry

Phys., Inorg.& 
Anal.

Applied

Macromolecular

Organic

Química e áreas correlatas
61% em campos não tradicionais

Journal
Patent

Dissertation
Conferences

Book 
announcements

Technical 
reports

35% da informação não
está contida em jornais

English
Chinese

Japanese

German
Russian

French

Spanish

38% da informação não está
em inglês
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Linha do tempo do CAS
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1907

Chemical Abstracts
Compêndio de 
resumos de artigos 
científicos em química

1965

1994

2015

Hoje

Número CAS
Indexação e registro 
de compostos 
químicos. Evita 
ambiguidades

SciFinder
Plataforma online 
para acesso à coleção 
completa do CAS

Soluções científicas
Novos produtos e 
soluções customizadas 
para desafios científicos 
e tecnológicos

Integração
Novos desafios, 
Inteligência artificial, 
big data, predições
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SciFinder, a plataforma de buscas por informações científicas

Conteúdo

• Referências Bibliográficas – cobertura 
do conteúdo CAplus e MEDLINE.

• Compostos Químicos

• Reações

• Propriedades e Espectros

• Informações Regulatórias

• Anterioridade em patentes

• Fornecedores
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Cobertura

• Química

• Física

• Biologia

• Engenharias

• Ciências de Materiais

• Ciências da Saúde

• Farmácia

• Agricultura

• Alimentos

• Têxtil

• Nuclear

• Medicina

• Geologia

• Microbiologia

• ... e mais

Toda a indexação no SciFinder é manual, a curadoria 
da informação é feita por mais de 500 cientistas



Conteúdo do SciFinder – bases de dados acessíveis

CAPlus - referências CAS REGISTRY - substâncias CASREACT - reações

> 50 milhões de referências (patentes, 
artigos, livros, casos clínicos)
> 10 mil periódicos
> Cobertura desde 1800
- Patentes de 63 escritórios
- Atualização diária

> 150 milhões de substâncias (orgânicas, 
inorgânicas, materiais, PN,...)
- Nomes e CAS RNs de substâncias
> 8 bilhões de propriedades e espectros
> 80 milhões de sequências
- Substâncias relatadas desde 1802
- Atualização diária

> 120 milhões de reações indexadas
(reagentes, produtos, catalisadores, 
solventes, condições, rendimentos)
- Cobertura desde 1840
- Detalhamento de procedimentos 
experimentais
- Atualização diária
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MARPAT - Markush CHEMLIST - regulatórios CHEMCATS - fornecedores

- Estruturas Markush descritas em 
documentos de patente. A busca por 
estruturas genéricas traz estruturas 
moleculares como resultado
> 1,5 milhões de estruturas Markush
- Cobertura desde 1961
- Atualização diária

- Inventários de listas regulatórias sobre 
mais de 350 mil substâncias
- Listas internacionais com descrições 
referenciais e país de origem
- Atualização semanal

- Catálogos de fornecedores com 
informações de mais de 70 milhões de 
substâncias
- Fornecedores, quantidades, pureza, 
valores, links para direcionamento
- Atualização semanal



Requisitos para acesso ao SciFinder via Portal de Periódicos da 
CAPES

1. Possuir um e-mail institucional (ex.: __@usp.br, __@ifsc.edu.br, __@ufpr.br)

2. Acessar de um IP autorizado: computador dentro de um campus universitário, VPN 
da Universidade, acesso remoto autorizado, acesso CAFe

Ética de uso

• O uso do SciFinder via CAPES deve ser exclusivo para pesquisas acadêmicas, não 
sendo permitido o uso por pessoas não autorizadas e nem para fins empresariais.

• O registro deve ser feito de maneira individual, não sendo aconselhada a criação de 
logins coletivos para laboratórios, bibliotecas e outras unidades.

• O acesso é de uso pessoal e intransferível.
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1. Acessar o Portal de Periódicos da 
CAPES a partir de um IP autorizado 
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1.1. Caso você não esteja acessando via IP 
autorizado, você pode acessar todo o conteúdo 
do Portal de Periódicos via Acesso CAFe, a 
possibilidade oficial de acesso remoto da CAPES!
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1.2. Localize sua 
instituição de ensino 
na lista a seguir
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1.3. Acesse todo o 
conteúdo com 
suas credenciais 
de acesso da sua 
Instituição de 
Ensino (exemplo)
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1.4. Agora o acesso ao Portal de 
Periódicos pode ser feito pelo IP 
autorizado da sua instituição de ensino
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2. Selecionar o modo “Base” na 
busca e digitar “SciFinder”

14



CAS is a division of the American Chemical Society.                     

Copyright 2020 American Chemical Society. All rights reserved.

3. Clicar no link SciFinder web (CAS 
Chemical Abstracts Service)
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4. Para registrar-se 
na plataforma, clicar 
no primeiro link

16



CAS is a division of the American Chemical Society.                     

Copyright 2020 American Chemical Society. All rights reserved.

5. Clicar em “Next >>”
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6. Aceitar as condições 
de uso em “Accept”
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7. Preencher os campos para 
criação do registro.
Os campos em negrito são de 
preenchimento obrigatório!

Lembre-se que o e-mail a ser 
cadastrado deve ser o institucional!
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8. Agora basta 
voltar à página do 
SciFinder no Portal 
de Periódicos, e 
acessar o SciFinder 
pelo terceiro link!
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9. O acesso sempre deve ser 
feito pelo link fornecido no 
Portal de Periódicos. Você pode 
favoritar essa página, entrar com 
seu login e senha e disfrutar das 
opções de busca do SciFinder!
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Primeiros passos no SciFinder

Barra de buscas: sua função 
e forma variam de acordo 
com o tipo de busca realizada As suas buscas salvas

mais recentes, assim 
como os alertas criados 
e atualizações ficam 
listadas na página inicial

Menu fixo: acesse a qualquer 
momento as modalidades de buscas, 
seus resultados salvos e o SciPlanner
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Primeiros passos no SciFinder

Há 3 modos de buscas: 
Referências, 
Substâncias e Reações, 
com a possibilidade de 
realizar buscas 
específicas e avançadas

- Preferências: alterar 
informações da conta, 
alertas e remover 
duplicatas do Medline e 
CAplus
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Modos de buscas - Referências

Referências

• Research topic: permite a busca usando frases de tópicos de 
pesquisa, sem a necessidade de truncamento e booleanos.

• Author name: busca por autores – nome e sobrenome

• Company name: busca pela produção de organizações, empresas, 
laboratórios, universidades, agências governamentais

• Document identifier: DOI, ISSN, ISBN

• Journal: referência completa ou não de periódicos

• Patent: referência completa ou não de patentes

• Tags: etiquetas personalizadas, como as das redes sociais



Busca por tópico de pesquisa

CAS is a division of the American Chemical Society.                     

Copyright 2020 American Chemical Society. All rights reserved.
25

As buscas podem ser realizadas utilizando frases 
completas, preposições.

Procure fazer uma busca inicial abrangente, mesmo 
havendo possibilidade de fazer a busca avançada.

As mesmas funcionalidades da busca avançada são 
encontradas em filtros de resultados.



Busca por tópico de pesquisa
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Há ainda a opção de realizar uma 
busca avançada para tópicos de 
pesquisa

- Faixas de anos de publicação
- Tipos de documentos
- Idiomas
- Autores
- Organização
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Busca por uma frase simples, 
utilizando dois conceitos: copper
e cancer treatment
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O SciFinder tenta entender o que você quer como resultado e te dá opções de escolha:
a. referências que contêm a frase em sua forma literal, como digitada
b. Referências que contêm os conceitos proximamente associados um ao outro, no mesmo parágrafo, frase
c. Referências que contêm os conceitos, não necessariamente próximos
d. Referências que contêm apenas o primeiro conceito
e. Referências que contêm apenas o segundo conceito



Mas o que são conceitos no SciFinder?

• A indexação no SciFinder é feita de maneira manual, ou seja, nossos mais de 500 
cientistas leem as referências e indexam, manualmente, os tópicos científicos que 
são relevantes na publicação.

• Por isso o SciFinder é uma ferramenta feita por cientistas, para cientistas! A 
indexação é feita do ponto de vista do leitor.

• Por exemplo, se a sua busca contém o termo cancer, os resultados encontrados no 
SciFinder trarão, além de cancer, os seus sinônimos e variações como carcinoma, 
sarcoma, neoplasm, tumor, entre outros. O mesmo ocorre para nomes de 
substâncias e outros termos de busca.

• Dessa maneira, a busca no SciFinder é mais completa, não sendo necessário 
preocupar-se com sinônimos e variações.
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Para essa busca vamos escolher os tópicos que trazem 
resultados mais precisos. Mas essa decisão depende do tipo 
de busca que será feita, se mais abrangente ou precisa.
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Duplicatas encontradas tanto no Medline como 
no CAplus são removidas automaticamente

É possível salvar os resultados 
de buscas localmente, imprimir
em PDF ou exportar (formatos 
.ris, .txt, .rtf ou .pdf)

Títulos, informação 
bibliográfica e 
resumos das 
referências
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Links de acesso rápido às substâncias, reações e 
citações indexadas no conjunto de resultados 

É possível criar alertas de buscas: 
assim que um novo documento 
que obedecer aos critérios da sua 
busca for adicionado ao SciFinder 
você receberá um aviso em seu e-
mail. Deixa o SciFinder te atualizar 
sobre o estado da arte da sua 
pesquisa!

Ordene os resultados por:
- Número de entrada na base de dados
- Nome do primeiro autor
- Número de referências que citantes 
- Ano de publicação
- Título



CAS is a division of the American Chemical Society.                     

Copyright 2020 American Chemical Society. All rights reserved.
33

Ferramentas de análise - tenha uma visão 
geral sobre os principais tópicos indexados:
- Autores
- Número CAS
- Título de seção do CA
- Companhia – Organização
- Base de dados
- Tipo de documento
- Termo de indexação
- Conceitos CA
- Nome do periódico
- Idioma
- Ano de publicação
- Termos suplementares
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Também é possível refinar os resultados de 
busca por:
- Tópico de pesquisa
- Autores
- Nome da companhia
- Tipo de documento
- Ano de publicação
- Idioma
- Base de dados
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A ferramenta de categorização permite um 
refino sistemático em 3 níveis:
a) Categoria da informação científica
b) Subcategoria
c) Termos indexados



Detalhes de uma referência
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Acesso às substâncias indexadas, 
referências citadas e que citam o 
documento e acesso à fonte do 
documento original

Título, informação bibliográfica e 
resumo, com termos de buscas 
marcados em rosa



Detalhes de uma referência (cont.)
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Detalhamento da indexação: sessão do 
Chemical Abstracts e conceitos. Os 
termos indexados aparecem como 
hiperlinks e os termos suplementares 
estão descritos nas caixas

Substâncias indexadas, com números 
CAS (CAS RN) como hiperlinks, termos 
suplementares e visualização rápida



Detalhes de uma referência (cont.)
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Você pode adicionar tags e comentários aos 
documentos do SciFinder, criando uma 
biblioteca pessoal dentro da plataforma.

Essa é uma das vantagens de ter um login e 
senha próprios para uso do SciFinder!



Voltando aos resultados de busca, podemos 
salvar o conjunto de referências
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1) Salve seus resultados de 
busca localmente

2) Adicione um título e 
comentários pertinentes

3) Suas buscas salvas 
podem ser acessadas 
nessa aba, 
consultadas e até 
combinadas com 
outros resultados 
anteriores



Combinando resultados de buscas
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Você pode combinar resultados de buscas, gerando 
um novo conjunto de resultados.
Vá em Saved searches, selecione os resultados que 
deseja combinar e como será essa combinação:

- Combine: traz os resultados que estão em ambos os 
conjuntos, similar ao operador OR

- Intersect: traz os resultados comuns aos dois conjuntos –
operador AND

- Exclude: traz apenas os resultados exclusivo de um dos 
conjuntos, excluindo os presentes no outro – operador NOT



Criando alertas de resultados
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1) Crie alertas de buscas
e o SciFinder te avisará 
assim que uma nova 
referência for 
adicionada à plataforma 
e obedecer aos seus 
critérios de busca

2) Dê um título ao alerta, 
escolha a frequência de aviso 
(semanal ou mensal) e até 
quando você deseja receber os 
alertas (de 1 a 12 meses). Você 
os receberá no seu e-mail 
cadastrado



Busca por autores
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Na busca por autores, é 
obrigatório como termo o 
último nome. Aqui buscaremos 
a produção de Otto Diels



Busca por autores
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Os filtros de referências podem ser utilizados. Na análise por 
nome de autores é possível verificar que Kurt Alder é o autor 
que mais publicou com Otto Diels. De fato, estamos vendo os 
trabalhos que deram origem à reação de Diels-Alder!



Busca por organizações
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Podem ser realizadas buscas pelo nome completo da 
entidade, por sua sigla, parte do nome, etc. A indexação 
manual permite trazer todas as variações.
São indexados nomes de empresas privadas, indústrias, 
universidades, institutos, laboratórios, etc.



Busca por organizações
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Na busca por trabalhos da Universidade Federal do 
Amazonas, é possível analisar as diversas formas de se 
representar o nome da UFAM, de acordo com registros em 
artigos, patentes e demais documentos.



Busca por referências específicas
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É possível buscar por referências específicas 
de periódicos e de documentos de patente
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Modos de buscas - Substâncias

Substâncias

• Chemical Structure: Desenho de estruturas químicas ou fragmentos

• Markush: Estruturas genéricas Markush, o resultado são documentos 
de patente

• Molecular Formula: traz os isômeros que compartilham uma 
determinada fórmula molecular

• Property: busca por moléculas que apresentam determinadas 
propriedades experimentais ou teóricas

• Substance Identifier: busca por nome, número CAS, InCHi, SMILES



Busca por estruturas químicas
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No SciFinder é possível fazer buscas por 
estruturas químicas a partir de um 
editor de desenho. Veja a seguir as 
principais funcionalidades desse editor.



Busca por estruturas químicas - funcionalidades
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Símbolo Significado

New Novo quadro em branco

Import Importa estruturas previamente salvas em .cxf ou .mol

Add to editor Importa estruturas moleculares ao digitar o número CAS, SMILES ou InChi

Export Exporta a estrutura desenhada em .cxf ou .mol

Save as template Salva a estrutura como um template na sua aba de templates

Cut Cortar

Copy Copiar

Paste Colar

Undo Desfazer

Redo Refazer

Preferences Preferências de ligações



Busca por estruturas químicas – funcionalidades (cont.)
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Símbolo Significado

Pencil Desenha o elemento químico ou o grupo que está selecionado

Eraser Apaga átomos, ligações e fragmentos

Atom Seleciona átomos abrindo uma tabela periódica

Shortcut menu Menu de radicais (ex.: Me, Et, Pr, COOH, NH2, entre outros)

Variable Substitui átomos definidos por grupos variáveis. 

R-groups Substitui átomos definidos por grupos R definidos pelo usuário, podendo 
ser combinações entre radicais, átomos, variáveis.

Repeating groups Define unidades de repetição

Variable attachment
points

Define pontos variáveis de ligação, tanto em anéis, como em cadeias

Chain Desenha cadeias carbônicas

Templates Janela de templates previamente selecionados pelo SciFinder, incluindo 
estruturas mais complexas, além dos templates definidos pelo usuário



Busca por estruturas químicas – funcionalidades (cont.)
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Símbolo Significado

Marquee Seleção retangular 

Lasso Seleção livre

Lock ring fusion or
formation

Previne formação de anéis adicionais ou de fusões em anéis nos 
resultados de busca

Lock atoms Bloqueia substituições adicionais nos átomos selecionados nos 
resultados de busca

Rotate fragments Rotaciona fragmentos

Flip fragments Gira fragmentos em 90°

Add positive charge Adiciona carga positiva ao fragmento

Add negative charge Adiciona carga negativa ao fragmento



Busca por estruturas químicas – funcionalidades (cont.)
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Símbolo Significado

Barra de elementos Permite inserir o símbolo do elemento químico que será adicionado à estrutura

Elementos mais comuns C, H, O, N, S, P, Si e halogênios

Reset to carbon/single bond Transforma qualquer átomo em C e qualquer ligação em simples

Chemical bonds Opção de ligações simples, dupla, tripla e não específica

Stereo bonds Opção de ligações simples e duplas para dentro e para fora do plano, além de indicação de 
isomeria EZ

Rings Anéis previamente selecionados: benzeno, ciclohexano, ciclopentadieno, ciclopentano e 
qualquer anel hidrocarboneto de n membros



Busca por estruturas químicas – funcionalidades (cont.)
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Símbolo Significado

Drawing editor Structure – traz substâncias como resultado
Reaction – traz reações químicas onde a estrutura desenhada está presente
Markush – traz patentes que contenham a estrutura desenhada contemplada 
em uma estrutura Markush

Get substances that
match your query using

Exact Search – traz compostos que sejam exatamente representados pela 
estrutura desenhada
Substructure Search – traz compostos que contenham a estrutura desenhada 
como fragmento ou componente de um composto
Similarity Search – traz estruturas similares à desenhada, em diferentes 
porcentagens de similaridade, de acordo com as métricas de Tanimoto



Retornando à busca por estruturas...
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A busca pode ser 
realizada diretamente 
ou com opções de 
busca avançada



Estruturas Químicas
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O resultado da 
busca por 
estruturas são 
compostos que 
contenham o 
fragmento 
desenhado: 
moléculas, sais, 
detalhamento 
estereoquímico, 
marcação 
isotópica, entre 
outros



Estruturas Químicas

CAS is a division of the American Chemical Society.                     

Copyright 2020 American Chemical Society. All rights reserved.
56

Links para referências que citam esses 
compostos, reações onde eles participam, 
suas fontes comerciais e opção de 
combinar conjuntos de resultados

Podem ser criados 
alertas e enviar 
resultados para o 
SciPlanner

Ordenamento dos resultados:
- Relevância
- CAS RN
- Número de referências
- Número de fontes 

comerciais
- Massa molar
- Fórmula molecular

Análise dos resultados:
- Indicadores de bioatividade
- Disponibilidade comercial
- Elementos
- Disponibilidade de reações
- Função da substância
- Indicadores alvo



Estruturas Químicas
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Também é possível refinar a busca, limitando 
os resultados. Critérios:
- Estrutura química: refinar pelo novo 

fragmento desenhado
- Contendo isótopos
- Contendo metais
- Disponibilidade comercial
- Propriedades disponíveis
- Referências disponíveis
- Vizinhanças atômicas



Detalhamento da substância
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Essa é a página que abre quando você clica 
sobre o número CAS de uma substância

Links para referências, reações e 
fontes comerciais da substância

- Geração de link para 
compartilhamento

- Salvar localmente
- Imprimir em PDF

Exportar em .pdf, .rtf, .xls, .txt, 
.akx e .mol (apenas em contas 
não acadêmicas)

Desenho da estrutura 
quando disponível

Propriedades físico-químicas, número 
CAS, fórmula molecular e outros nomes



Detalhamento da Substância - continua
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Além das propriedades já descritas, 
o SciFinder traz diversas outras 
informações indexadas, como 
espectros, indicadores de 
bioatividade, moléculas alvo, 
informações regulatórias e outras 
que serão detalhadas a seguir



Detalhamento da substância – Propriedades e Espectros 
Experimentais
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Propriedades e 
espectros 
experimentais
organizados por 
tipos e categorias.

Possibilidade de abrir 
espectros indexados.

Todas as 
propriedades e 
espectros possuem 
indicação referencial



Detalhamento da substância – Propriedades calculadas
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Propriedades e espectros calculados a 
partir da estrutura molecular da substância



Detalhamento da substância – Informações Regulatórias
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Informações regulatórias 
organizadas por países e 
territórios:
- Sinônimos regulatórios
- Visão geral de 

informações regulatórias 
por países

- Regulações mistas
- Pode incluir informações 

de TSCA e FDA em alguns 
casos



Detalhamento da substância – Indicadores de Bioatividade
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Informações de bioatividade
indexadas a partir da 
literatura.

Cada classe de teste 
biológico é apresentada 
como um hiperlink que leva 
às referências que relatam 
esse teste.



Detalhamento da substância – Indicadores Alvo
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Informações alvo estão indexadas 
de acordo com a classe da 
biomolécula alvo. A cobertura 
contempla proteínas, enzimas e 
outros compostos.

Cada hiperlink leva às referências 
que tratam dos estudos de 
influência sobre a molécula alvo 
pelo composto pesquisado.



Busca por fornecedores comerciais
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Ao clicar nesse link você terá acesso à lista 
de fornecedores que comercializam esse 
composto. Lembre-se, o SciFinder não 
comercializa produtos químicos, apenas 
traz os catálogos de fornecedores 
indexados.

Sempre que encontrar o símbolo de um 
erlenmeyer laranja, ele representa os 
fornecedores comerciais.



Fornecedores Comerciais
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Informações sobre fornecedores, 
contendo o nome das empresas, forma de 
contato (hyperlinks), grau de pureza, 
quantidade, detalhes de compra com links 
que redirecionam para o site da empresa, 
status em estoque e tempo de envio para 
os EUA

Análise de resultados por 
diferentes critérios



Busca por estruturas Markush
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A busca por estrutura Markush
permite pesquisar estruturas 
existentes ou aquelas que ainda 
não foram reportadas na literatura 
e podem ser descritas por 
estruturas genéricas contendo 
grupos variáveis R.

Os resultados de uma busca 
Markush são documentos de 
patentes que contenham estruturas 
variáveis que tenham o composto 
codificado por uma estrutura 
Markush 

A estrutura desenhada, até o presente momento, não possui 
um número CAS, sendo inédita.



Busca por estruturas Markush
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Mesmo nunca sendo reportada a síntese ou uma 
comprovação da obtenção da estrutura desenhada, até o 
momento, há mais de 140 patentes que possuem estruturas 
Markush que contemplam aquela estrutura profética.

Essa é uma busca que pode auxiliar em processos de 
anterioridade e prospecção, sendo possível através da 
indexação humana.

Todos os recursos de análise, refino e categorização de 
referências, além de salvar, exportar e criar alertas são 
possíveis.



Busca por Fórmula Molecular

CAS is a division of the American Chemical Society.                     

Copyright 2020 American Chemical Society. All rights reserved.
69

É possível realizar buscas por fórmulas moleculares de substâncias que tenham 
composição definida ou indefinida.

Para evitar ambiguidades:
- Inicie a fórmula pelo número de carbonos, hidrogênios e então os demais 

elementos em ordem alfabética.
- Mantenha apenas a primeira letra do elemento em maiúsculo: Ca, Fe
- Inclua um espaço entre o número de elementos: C21 H26 N2
- Para fórmulas com mais componentes utilize um ponto entre espaços: 

C4H11NO3 . C2H4O2
- Parêntese podem ser utilizados.
- Inclua unidades de repetição ou indefinições: (C2H2)x . (C2H3)n
- Coeficientes são aceitos: C2H4O2 . 3H2O



Busca por Fórmula Molecular
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O resultado é uma lista de todos os isômeros que 
compartilham aquela fórmula molecular. São possíveis 
todas as funcionalidades de análise e refino de substâncias.



Busca por Propriedades
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A busca por propriedades permite trazer 
compostos que apresentam a propriedade 
selecionada, seja ela experimental ou preditiva.



Busca por Propriedades
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As propriedades experimentais são 
aquelas descritas na literatura, em artigos, 
patentes e outros documentos e que são 
indexadas pela equipe de cientistas do 
CAS. 

O nível de detalhamento sobre as 
propriedades depende das informações 
que foram publicadas.



Busca por Propriedades
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As propriedades preditivas foram 
determinadas com o auxílio de 
softwares de modelagem e química 
teórica tendo como base a 
representação estrutural 
bidimensional e extrapolações 
tridimensionais.



Busca por Identificador de Substâncias
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A opção de busca por identificador de 
substância permite pesquisar por números 
CAS ou por nomes de compostos 
(comerciais, científicos, usuais, acrônimos, 
etc).

É possível mesclar os termos de buscas e 
pesquisar até 25 compostos de uma única 
vez, um em cada linha.



Busca por Identificador de Substâncias
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A busca anterior por um nome usual, um 
CAS RN e um nome comercial trouxe as 
estruturas dos 3 antivirais de interesse.



Links rápidos em estruturas
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Sempre que o cursor do mouse passar sobre o desenho 
de uma estrutura no SciFinder, surgirá uma seta dupla 
azul no canto superior direito, que dá acesso a links 
rápidos sobre o composto:
- Número CAS
- Ver detalhes da substância
- Explorar por estrutura: Estrutura química, Markush 

ou reações
- Sintetize: traz reações onde essa estrutura aparece 

como produto
- Traga reações onde a substância é: produto, 

reagente, catalisador, solvente ou qualquer papel
- Fontes comerciais
- Informação regulatória
- Referências
- Exportar como imagem
- Exportar como arquivo .mol
- Enviar para o SciPlanner
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Modos de buscas - Reações

Reações

• Reaction Structure: permite desenhar um esquema de reação 
completo ou apenas parte dele (reagentes ou produtos)



Busca por Reações
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Na busca por reações você 
pode desenhar apenas os 
reagentes, o(s) produto(s) ou 
ainda um esquema de reação 
completo.

Novas opções no editor de 
estruturas estão presentes.



Busca por Reações – Ferramentas de edição
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Símbolo Significado

Draw a reaction arrow Insere uma seta de reação. Os componentes desenhados à esquerda 
da seta serão identificados como reagentes e os à direita como 
produtos, automaticamente.

Add a reaction role Designa um papel na reação (reagente ou produto), independente da 
sua posição no esquema ou da necessidade de uma seta de reação.

Map atoms in a reaction Mapeia átomos na trajetória da reação

Mark bonds to be broken
or formed

Indica quais ligações devem ser quebradas ou formadas no esquema 
de reação

Choose a functional group Não define elementos, mas grupos funcionais genéricos em um 
esquema de reação. Veja mais detalhes a seguir:

Novas funcionalidades estão presentes no editor de estruturas no modo reações, além 
daquelas encontradas para edição de substâncias.



Busca por reações – Grupos funcionais
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Opções de classes de grupos funcionais disponíveis 
e exemplo de derivados de carbonatos.



Busca por Reações – Busca avançada
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Buscas por Reações - Resultados
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Link para as referências que descrevem 
as reações do conjunto e possibilidade 
de combinar resultados de buscas

Resumo sobre notas de reação, solventes, 
reagentes, catalisadores e condições de reação. 
Referência que cita a reação

Esquema de reação com rendimentos e links de 
fornecedores



Buscas por Reações - Resultados
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Agrupar por:
- Sem agrupar
- Documento: traz todas as reações de um documento
- Transformação: agrupa por tipo de reação química
Organizar por:
- Relevância: resultados mais próximos do que foi 

desenhado
- Número de entrada na plataforma
- Procedimento experimental
- MethodsNow: procedimentos sintéticos completos
- Número de etapas
- Rendimento de produto
- Ano de publicação



Buscas por Reações - Resultados
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Opções de análise de resultados:
- Nome de autor
- Catalisadores empregados nas reações
- Companhia e Organizações
- Tipo de documento
- Procedimentos experimentais
- MethodsNow
- Nome do periódico
- Idioma
- Número de etapas de reação
- Rendimento de produto
- Ano de publicação
- Reagentes
- Solventes



Buscas por Reações - Resultados
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Opções de refino de resultados:
- Estrutura de reação
- Rendimento de produto
- Número de etapas
- Classificação de reação
- Exclusão de classes de reação
- Grupos funcionais não participantes



Busca por Reações – Agrupadas por Transformação
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O SciFinder organiza as reações por tipo de 
reação química, trazendo o título da reação e o 
esquema genérico.

O hiperlink seleciona apenas as reações que 
fazem parte do conjunto.



Detalhamento de resultado de reação
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Opções de detalhamento da referência, 
busca por reações similares e link para 
fonte original

Geração de link para compartilhamento, 
salvar, imprimir ou exportar (.pdf ou .rtf)

Detalhamento 
bibliográfico



Detalhamento de resultado de reação
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Esquema de reação com 
links para fornecedores 
(erlenmeyer laranja)

Visão geral da reação: 
reagentes, solventes, 
catalisadores de cada 
etapa.
Notas, rendimento e 
transformações 
envolvidas.

Procedimento 
experimental extraído 
na íntegra de periódicos 
selecionados



Reações similares
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O SciFinder te ajuda a explorar 
reações similares àquela 
pesquisada. São 3 os níveis de 
similaridade:
a) Amplo (Broad): reações que 

compartilham apenas os 
átomos envolvidos nas 
ligações 
formadas/quebradas

b) Médio (Medium): centro da 
reação mais os átomos 
adjacentes

c) Estreito (Narrow): centro da 
reação, adjacências e 
segunda esfera de vizinhança



SciPlanner
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O SciPlanner é uma área de trabalho, 
um quadro em branco, para onde você 
pode enviar referências, reações ou 
substâncias e organizar seus projetos

Neste caso, duas reações distintas 
empregam o mesmo reagente – a metil 
vinil cetona. É possível organizar o fluxo 
de trabalho para melhorar a visualização



SciPlanner
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Rearranjando reações, substâncias e 
referências é possível criar projetos que 
permitem uma visualização rápida para 
diferentes processos.  

Com o SciPlanner integrado ao SciFinder 
as representações e esquemas são mais 
diretos e podem ser aplicados a 
cadernos de laboratórios, painéis e 
apresentações.



Dúvidas sobre o uso do SciFinder?

CAS is a division of the American Chemical Society.                     

Copyright 2020 American Chemical Society. All rights reserved.
92

Módulos de ajuda do SciFinder:
a) Help: abre os diretórios internos de dúvidas do SciFinder. Uma fonte 
completa de informações



Dúvidas sobre o uso do SciFinder?
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Módulos de ajuda do SciFinder:
b) Training: Redireciona ao site do CAS – cas.org – na página com vídeos 
e tutoriais para buscas



Dúvidas sobre o uso do SciFinder?
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Módulos de ajuda do SciFinder:
c) What’s New: Redireciona à página do SciFindern, o mais novo e mais 
moderno produto da família SciFinder, baseado em inteligência artificial, 
relevância química, além de mais conteúdos sobre patentes, reações 
químicas e uma ferramenta de retrossíntese. 

https://www.cas.org/pt-br/products/scifinder-n


Dúvidas sobre o uso do SciFinder?
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Módulos de ajuda do SciFinder:
d) Contact Us: Contato direto com o help desk do CAS, funcionando em 
horário comercial e operado pelos especialistas em SciFinder e outras 
plataformas do CAS.



Dúvidas sobre o uso do SciFinder?

Você pode enviar um e-mail para nossa equipe de apoio. Cientistas com alto grau 
de especialização estão dedicados a responder os questionamentos e sanar as dúvidas 
dos usuários. Você terá sua resposta em até 24 horas.

help@cas.org
Deseja agendar um treinamento especial de uso do SciFinder na sua instituição

de Ensino? Entre em contato com nosso especialista técnico: gferreira@acs-i.org

Para maiores informações, acesse:

https://www.cas.org/pt-br/products/scifinder
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https://www.cas.org/pt-br/products/scifinder


Conheça mais sobre o CAS e como podemos te ajudar 

CAS is a division of the American Chemical Society.                     

Copyright 2020 American Chemical Society. All rights reserved.
97

Acelerar a inovação Gerenciar a 
informação

Aumentar 
retornos no 

investimento

Proteger a 
Propriedade 
Intelectual

https://www.cas.org/pt-br
https://www.cas.org/pt-br

