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Olá! Eu sou o Carlos e, a partir de agora, 
você descobrirá como aproveitar a  

FSTA, da EBSCO.
Vamos lá?

. FSTA .



Essa é a Carolina Fraga!

Bibliotecária, especialista em CRM e especialista 
sênior em treinamentos da EBSCO

cfraga@ebsco.com

EBSCO: empresa americana, fundada em 1944, 
fornece bases de dados, eBooks, audiobooks, solução 
de descoberta, gestão de recursos eletrônicos, bases 
de saúde baseada em evidência
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• Academic Search Premier
• CINHAL with Full Text
• Dentristry & Oral Sciences Source
• Information Science & Technology Abstracts (ISTA)
• Library, Information Science & Technology Abstracts 

with Full Text
• RILM Abstracts of Music Literature
• RIPM - Retrospective Index to Music Periodicals
• SocINDEX with Full Text
• SPORTDiscus with Full Text
• Computers & Applied Sciences Complete
• MEDLINE Complete
• Food Science & Technology Abstracts Full Text 

Database (FSTA Full Text)

Este é o sumário!
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Agora, vamos conhecer um pouco das 
bases de dados assinadas?



. FSTA .
Bases de dados

Academic Search Premier

• Esta base de dados multidisciplinar fornece o texto 
completo de mais de 4.600 periódicos, incluindo 
texto completo para praticamente 3.900 títulos 
analisados por especialistas. 

• Os arquivos em PDF datam de 1975 ou mais e estão 
disponíveis para mais de centenas de periódicos. 

• Além disso, são fornecidas referências citadas 
pesquisáveis para mais de mil títulos.
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Bases de dados

CINAHL with Full Text

• O CINAHL® com texto completo é uma rica 
coleção de textos completos para periódicos dos 
campos de enfermagem e saúde, fornecendo texto 
completo para mais de 610 periódicos indexados no 
CINAHL®. 

• Este arquivo renomado contém textos completos 
para muitos dos periódicos mais usados no índice 
CINAHL, sem embargos.

• A cobertura de textos completos remonta a 1981.
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Bases de dados

Dentistry & Oral Sciences Source

• Odontologia & Fonte de Ciência Oral abrange 
todas as áreas relacionadas à odontologia, incluindo 
assistência odontológica pública, endodontia, 
dor e cirurgia facial, odontologia, patologias/
cirurgias/radiologias oral e maxilofacial, ortodontia, 
odontologia pediátrica, periodontia e prostodontia. 

• O banco de dados é atualizado semanalmente no 
EBSCOhost.
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Bases de dados

Information Science & Technology Abstracts (ISTA)

• O Information Science & Technology Abstracts é 
a principal base de dados das áreas de ciência da 
informação. 

• O ISTA reúne artigos de revistas especializadas de mais 
de 450 publicações, além de livros, relatórios de pesquisa 
e anais de conferências e patentes, com cobertura 
abrangente e contínua dos periódicos mais importantes 
nessa área. 

• As datas de cobertura remontam a meados da década 
de 1960.
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Bases de dados

Library, Information Science & Technology 
Abstracts with Full Text

• O Library, Information Science & Technology 
Abstracts with Full Textindexa mais de 560 
das principais periódicos científicos, mais de 
50 periódicos científicos de prioridade e 125 
periódicos científicos seletivos, além de livros, 
relatórios de pesquisas e protocolos. 

• Esta base de dados também inclui o texto completo 
de mais de 330 periódicos científicos. A cobertura 
de assuntos inclui biblioteconomia, classificação, 
catalogação, bibliometria, recuperação de 
informações on-line, gestão de informações e mais. 
A cobertura da base de dados remonta a meados 
dos anos 1960.
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Bases de dados

RILM Abstracts of Music Literature

• O RILM, um guia abrangente e contínuo para 
publicações sobre música do mundo inteiro, é uma 
ferramenta indispensável para acadêmicos, alunos, 
bibliotecários, artistas, professores e apreciadores de 
música. 

• O RILM inclui mais de 620.000 registros; mais de 
30.000 novos registros são adicionados todos os anos, 
cobrindo todos os tipos de documentos: artigos, livros, 
bibliografias, catálogos, dissertações, Festschriften, 
iconografias, comentários críticos para trabalhos 
completos, gravações etnográficas, resumos de 
conferências, recursos eletrônicos, críticas e muito mais.
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Bases de dados

RIPM - Retrospective Index to Music Periodicals

• O RIPM Retrospective Index to Music Periodicals é 
uma base de dados internacional anotada com análise 
detalhada de conteúdo de textos sobre cultura e 
história da música publicados entre 1800 e 1950 - de 
Beethoven a Bartok, de Berlioz a Berg e de Schubert a 
Shostakovich - tudo fornecido por acadêmicos e editores 
internacionalmente reconhecidos. 

• O RIPM indexa atualmente o conteúdo de 140 revistas 
especializadas em música, incluindo artigos, análises, 
ilustrações, exemplos de músicas, propaganda, críticas da 
imprensa e muito mais. 

• Além disso, o RIPM oferece mais de 5.000 traduções em 
inglês de artigos de periódicos em outros idiomas.
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Bases de dados

SocINDEX with Full Text

• O SocINDEX with Full Text é a base de dados mais
abrangente e com maior qualidade em pesquisa de
sociologia no mundo.

• A base de dados apresenta mais de 2,1 milhões de
registros com títulos de assuntos de um dicionário
com mais de 20.000 termos relacionados à
sociologia, projetado por especialistas do assunto e
lexicógrafos especializados.

• O SocINDEX with Full Text contém o texto
completo de 860 periódicos científicos especializados
que remontam a 1908.

• Esta base de dados também inclui o texto completo
de mais de 830 livros e monografias e de mais de
16.800 documentos de conferências.
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Bases de dados

SPORTDiscus with Full Tex

• O SPORTDiscus with Full Text é a fonte mais 
abrangente do mundo de periódicos científicos sobre 
esporte e medicina desportiva, fornecendo o texto 
completo de 550 periódicos científicos indexados no 
SPORTDiscus. 

• Este arquivo confiável contém texto completo de 
muitas das revistas especializadas mais usadas no 
índice SPORTDiscus, sem limite de divulgação. 

• Com cobertura de artigos em texto completo desde 
1985, o SPORTDiscus with Full Text é a ferramenta 
de pesquisa definitiva para todas as áreas de 
literatura do esporte e da medicina esportiva.
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Bases de dados

Computers & Applied Sciences Complete

• O Computers & Applied Sciences Complete cobre o 
espectro de pesquisa e desenvolvimento da computação 
e disciplinas de ciências aplicadas. 

• O CASC fornece indexação e resumos para praticamente 
2.200 periódicos acadêmicos, publicações profissionais 
e outras fontes de referência a partir de uma coleção 
diversificada. 

• O texto completo também está disponível para mais de 
1.000 periódicos.
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Bases de dados

MEDLINE Complete

• O MEDLINE Complete oferece informações médicas reconhecidas sobre medicina, 
enfermagem, odontologia, veterinária, o sistema de saúde, ciências pré-clínicas e muito mais. 

• Utiliza a indexação MeSH com árvore, hierarquia em árvore, subtítulos e recursos de 
expansão para pesquisar citações em mais de 5.400 revistas biomédicas especializadas 
atuai, além de ser a fonte mais abrangente do mundo de texto completo para periódicos 
médicos, fornecendo texto completo para mais de 1.800 periódicos indexados no 
MEDLINE. Desses, mais de 1.700 têm indexação de capa a capa no MEDLINE, e, desses, 
mais de 900 não são encontrados com texto completo em qualquer versão do Academic 
Search,Health Source ou Biomedical Reference Collection. 

• Esse arquivo de grande abrangência contém texto completo para muitos dos periódicos 
mais usados no índice MEDLINE - sem dúvida. Com cobertura datando de 1857 e texto 
completo de 1865, o MEDLINE Complete é a ferramenta de pesquisa ideal para literatura 
médica.
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Bases de dados

Food Science & Technology Abstracts Full Text Database (FSTA Full Text)

• Mais de 1.150.000 registros com resumos informativos
• Aproximadamente 850 periódicos científicos em texto completo, revistas não-científicas e 

publicações sobre as tendências da área
• Backfiles desde 1969, com mais de 1.350 novos registros adicionados semanalmente
• Demais coberturas de conteúdos incluem livros, revisões, atas de conferências, relatórios, 

patentes e standards
• Contêm informações em 29 línguas de 53 países
• Registros indexados utilizando o tesauro do IFIS com mais de 10.700 termos dos assuntos, 

provendo uma funcionaliade de pesquisa eficiente
• Palavras-chave constantemente revisadas para assegurar a permanente relevância e foco
• Mais de 2 milhões de registros com encabeçamentos de matérias de um extenso tesauro
• Uma variedade de relatórios chave da indústria e mercado de alimentos
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Busca avançada
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Títulos CINAHL oferece o vocabulário 
contralado baseado no MESH utilizado 
para descrever os conteúdos

Bônus
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Bônus



. FSTA .

Expandido a partir do radical 
Exemplo: Educ*

Substituindo uma letra
Exemplo: M?chael

Mantendo a expressão fixa
“Febre amarela”

Bônus

*
?

“ ”
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AND (e)
Febre amarela AND diagnóstico

NOT (não)
Febre amarela NOT diagnóstico

OR (ou)
Febre amarela OR yellow fever

Bônus
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Funcionalidades – Página de resultados
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Funcionalidades – Página de resultados

Traduzir

Ouvir

Código para buscar 
conteúdo em formato 
html: FM T
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Site de suporte
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Site de suporte



Espero que tenha conseguido te ajudar a 
entender melhor a FSTA!
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Agora você está pronto para acessar o FSTA utilizando o 
login e senha cadastra-dos

 http://web.a-ebscohost-com.ez67.periodicos.capes.gov.br/
start?
key=10.83.8.65_8000_1213550543&site=ehost&defaultdb=ffh
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