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O que é ScienceDirect? 

• ScienceDirect é a base de dados de textos completos revisados por pares 
da Elsevier que contém cerca de 22.000 títulos de livros, mais de 2.500 
títulos de revistas científicas e 900 outras publicações seriadas nas áreas 
de Ciência, Tecnologia e Medicina. 
 

• ScienceDirect contém mais de 25% de toda a informação científica 
publicada mundialmente; 
 

• Usada por mais de 15 milhões de pesquisadores; 
 

• Mais de 13.000 instituições acessam a base mundialmente; 
 

• Atualizada diariamente. 



Periódicos no ScienceDirect 

• Aproximadamente 2.300 títulos da coleção de 
revistas está disponível no Portal de Periódicos 
CAPES. 
 

• Mais de 12 milhões de artigos em texto 
completo 
 

– Artigos retrospectivos (Backfiles) datados desde o 
ano de 1823; 

  
– Acesso eletrônico a artigos aprovados à espera de 

ser publicado na versão impressa (Articles in Press) 

http://www.cell.com/
http://www.elsevier.com/locate/issn/01406736
http://www.elsevier.com/locate/issn/00404020
http://www.elsevier.com/locate/issn/0006291X
http://www.elsevier.com/locate/issn/00145793


Livros no ScienceDirect 

 Grande coleção de livros eletrônicos em 22 áreas 
do conhecimento 
 
– Livros eletrônicos (monografias) - a fonte preferencial para 

a criação de conhecimento básico essencial e o 
aprendizado em novas áreas; 
 

– Obras de Referência - o ponto de partida ideal para a 
pesquisa;  
 

– Séries de Livros e Séries de Manuais - o complemento 
perfeito para pesquisas anteriores, da biblioteca ao 
laboratório. 



Livros no ScienceDirect 

 Benefícios dos e-Books do ScienceDirect para usuários 
e bibliotecários: 
 
– Plataforma multiusuário sem limites de acesso, download, 

impressão - maior facilidade para usuários. 
 

– Formato PDF, e-pub ou mobipocket (acesso e leitura em e-
Readers, Tablets, SmartPhones). 
 

– Busca totalmente integrada com os periódicos do ScienceDirect - 
tudo em uma única plataforma. 
 

– MARC 21 gratuitos para adicionar os livros ao catálogo online – 
mais praticidade para a biblioteca  

 



Utilização 

 Interface fácil e intuitiva; 
 
– Fácil navegação pelos títulos disponíveis; 

 
– Vários recursos de busca pelo conteúdo . 

 
 Refinamento da busca na página de resultados; 

 
 Impressão de qualquer artigo no formato PDF; 

 
 Exibição do texto completo em formato HTML – com links que facilitam a 

navegação e permitem acesso a mais conteúdo; 
 

 Download das citações bibliográficas e resumos para programas de 
gerenciamento de referências (Ex. Mendeley); 
 

 Arquivos multimídia incluídos nos artigos (vídeos,  áudio, planilhas de cálculo, 
arquivos complementares); 
 

 Busca por imagens. 



Perfil do E-book no ScienceDirect 

Na página do livro, cada capitulo pode ser 
acessado clicando no respectivo link. 

Podemos também, fazer  o Download do 
capitulo e/ou pré-visualizar o documento no 

link  Show preview. 



E-book no ScienceDirect 

No capitulo de um e-book as informações são distribuídas por painéis: do lado 
esquerdo há o painel de navegação por conteúdo do livro e do próprio capitulo. 

Na parte central podemos ver o texto do capitulo e no lado direito há outros 
itens como artigos recomendados, citações recebidas e as enciclopédias 

relacionadas. 



E-book no ScienceDirect 

Também podemos fazer download em PDF, ePub e Mobipocket, assim como 
exportar os dados do documento. 



Exportando documento para o 
Mendeley 



Página Inicial 

Na página inicial encontramos 
um Menu Verde e uma área 
cinza para busca rápida, do 
abaixo temos as opções de 

navegação (alfabética ou área), 
bem como também a 
quantidade de artigos 

publicados no ScienceDirect. 

Também podemos visualizar a 
lista dos artigos mais baixados, os 

artigos de acesso livre (open 
access), as possibilidades de 

customização, artigos recentes, 
links de informações sobre a base 

e outras fontes Elsevier ( ex.: 
Scopus, Mendeley, Reaxys...). 



Browse – Lista de Títulos 

Existem as opções de ver a lista de 
títulos: Alfabeticamente, por área 
de conhecimento ou somente os 

escolhidos como favoritos. 

Identificadores de acesso: Acesso 
Livre (Open Access), Completo 
(Subscribed),  Misto (Contains 

Open Access) e título não 
disponível (not subscribed) 



Acesso a área de interesse 

Escolha as 
áreas de 
interesse 
onde quer 
encontrar 

títulos 

Visualize a 
lista de títulos 

de acordo 
com o tipo de 

acesso 
disponível 



Títulos da área de interesse  

Encontre, 
selecione e 
organize os  

títulos por ordem 
alfabética. 



Seleção de títulos  

Selecione 
outros tipos 

de 
publicação. 



Lista de volumes e edições de um  
título de Revista 

Acesso eletrônico a artigos aprovados que ainda 
esperam ser publicados na versão impressa 

Ingressando no título escolhido 
acessa-se a página com todo o seu 

conteúdo disponível 



Texto Completo: formato HTML 

Coluna da esquerda 
apresenta o sumário para 
facilitar a navegação e à 
direita encontram-se os 
recursos como: Artigos 

Recomendados, Citações e 
capítulos de livros 

relacionados 



Texto completo: Formato PDF 



Busca rápida por livro ou revista 



Busca rápida por livro ou revista 



Página de conteúdo de Livro 
eletrônico 

Escolha um capítulo para 
ingressar no texto completo 



Busca Avançada 



Busca avançada 

Documentos podem ser buscados nas abas: 

“All Sources” – resultados serão buscados em todos os títulos; 

“Journals” – resultados restritos às revistas; 

“Books” – resultados restritos à livros; 

“Reference Works” – resultados restritos às enciclopédias. 

“Images” – resultados de pesquisa por imagens e vídeos. 



Página de resultados Refine seus 
resultados 



Página de resultados 

Ordene os 
resultados por 

ano de 
publicação ou 

relevância. 

      Número de documentos encontrados. 



Ferramenta para Exportar  



Ferramenta para Exportar 

Para poder usar o 
Mendeley será necessário 
que você crie um usuário. 

Uma vez com seu cadastro 
feito será possível usar o 

Mendeley para fazer 
upload de textos 

encontrados na base para 
sua conta e gerenciar suas 

referências. 



Document Download Manager 
Ferramenta para baixar diversos documentos simultâneamente   



Search - Busca por imagem 



Resultado da busca por imagem 

Veja detalhes das imagens 
passando o mouse sobre estas 



Busca Expert 
“Dicas de Truncagem” 

  
• Para procurar uma frase 
específica, coloque os termos 
entre aspas (""). 
Por Exemplo: na busca por 
documentos a partir da expressão 
“kidney disease”, caracteres como 
hífen, ponto, vírgula, etc. são 
ignorados, ou seja, os resultados na 
busca por “kidney disease” são os 
mesmos quando faço por “kidney-
disease”. O resultado de busca com 
aspas incluem também termos no 
plural e no singular. 
  
• Buscar por uma 
correspondência exata, chaves 
({}). 
Por Exemplo: na busca por 
documentos a partir da expressão 
({kidney disease}), caracteres como 
hífen, ponto, vírgula, etc. são 
considerados, ou seja, na busca por 
{kidney disease?} a interrogação é 
incluída na busca. O parênteses 
entre as chaves e a expressão é 
obrigatória no Expert search. 
 
 Veja mais dicas ... 



Benefícios de registrar-se: 
Crie alertas e mantenha-se atualizado 

Receba uma lista de novos artigos que tratam 
sobre um tema específico 

Receba os índices de novas edições de 
periódicos e série de livros  

Configure alertas de buscas e receba e-mails com 
novos artigos 



Como registrar-se no ScienceDirect 



Área de Registro 

Área de 
identificação*
  

Email e senha* 
  

(* = campos obrigatórios) 



Acesso Remoto 

No My settings podemos: Adicionar/Remover 
Alertas, Modificar informações de perfil do 

usuário, Alterar Senha e Acessar os Relatórios 
Eletrônicos da base de dados.  

Quando estiver fora da instituição, utilize o recurso 
de acesso remoto do ScienceDirect 

 



Help 

Tire dúvidas sobre a base ScienceDirect, Acesse os Tutoriais Online, 
as perguntas frequentes, contate a Equipe de suporte e acesse a 

página de informações. 



ScienceDirect Mobile 

Disponível para: 
• iPhone/iPad 
• Android  

 



 Disponíveis online em:  
• www.americalatina.elsevier.com/brasil 
• www.elsevier.com/online-tools/sciencedirect 

 
 Guias de Usuário em Português no formato PDF 

 
 Arquivos de Ajuda 

 
 

Informações de suporte 
 

http://www.americalatina.elsevier.com/sul/pt-br/material_apoio/2011/2337 ScienceDirect User Guide_PTB.pdf


Obrigado! 
 
 

facebook.com/ElsevierLAS 
     @ElsevierLAS 
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