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A maior plataforma de citações e

resumos de conteúdo acadêmico

revisado por pares



Scopus hoje:

7.000+
editoras

24.600
títulos seriais

231.000
livros

81,7 milhões
documentos

16 milhões
perfis de autor

~70.000
perfis institucionais

1.7 bilhões de referencias citadas 
desde 1970

Identifique e analise quais 

periódicos ler ou submeter

Ajuda pesquisadores a administrar 

sua carreira – número de citações 

e índice-h

Decida quando, onde e com quem 

colaborar

Acompanhe o impacto da pesquisa; 

monitore tendências de pesquisa 

global

Descubra o que já existe no 

mundo global da pesquisa

Determine como diferenciar tópicos 

de pesquisa, encontre ideias



Operadores Booleanos

Sempre 

devem ser 

colocados em 

CAIXA ALTA

A ∩ B A ∪ B

A - B



E se precisar utilizar vários operadores booleanos na

mesma estratégia?

banana AND 

NOT apple 

OR orange 

OR
AND

AND

NOT

(banana) 

AND NOT 

(apple OR 

orange) 



Operadores de Proximidade Determinam 

DISTÂNCIA

entre termos

PRE/nW/n A ORDEM 

IMPORTA

Para buscar na mesma

sentença: n= 0-15

Para buscar no mesmo

parágrafo: n= 16-50



Regras de Uso - Operadores de Proximidade

NÃO use em expressões com operadores AND ou AND NOT:

banana W/5 (wom?n AND NOT health)

NÃO misture operadores de proximidade diferentes e nunca use “n”

diferentes

organization PRE/2 business W/5 culture

banana PRE/5 (wom?n AND health)

(banana PRE/5 wom?n) AND health

organization PRE/2 business PRE/2 culture

(organization PRE/2 business) AND (culture W/2 employee)

banana  W/5 (wom?n OR health)



E como fica se combinar operadores booleanos e de

proximidade?

OR

W/n ; PRE/n

AND

AND NOT

banana W/5 

apple AND 

orange OR 

grape

1º: orange 

OR grape

2º: banana 

W/5 apple

3º: 1º AND 2º



Como buscar por termos aproximados?

heavy metals“heavy metals”

Somente resultados nos

quais as palavras heavy e

metals estejam JUNTAS

Heavy e metals podem

aparecer JUNTOS ou

SEPARADOS

heavy metals = 

heavy AND metals



Dicas de Uso – Termos aproximados

Heart-attack retornará Heart attack

Lov* encontra love, lover, lovely, lovastatin e etc

“Heavy metal” encontra Heavy metals e vice-versa

Organization = Organisation



Como buscar por termos exatos?

{heavy metals}“heavy metals”

Para casos nos quais

admitimos APROXIMAÇÕES

Só retorna resultados

onde se encontre o

termo DA MESMA

FORMA DIGITADA

Stop words podem ser 

usadas tanto com aspas 

quanto com chaves



As Stop Words de Scopus
about did however our that very

again does if overall the was

all done into perhaps their we

almost due is quite theirs were

also during its rather them when

although each itself really then which

always either just regarding there while

among enough made seem therefore with

an especially mainly seen they within

any etc make several this without

are for most should those would

because found mostly show through

been from must showed thus

before further nearly shows to

being has neither significantly upon

between have obtained since use

both having of some used

but here often such using

by how on than various



Usando as Field Codes

• TITLE-ABS-KEY ( bioaccumulation )  AND  

PUBYEAR  >  2010  AND  SUBJAREA ( agri ) 

• AFFILORG ( "Harvard 

University" ) AND ACCESSTYPE ( OA )

Não usar field code é o 

mesmo que pedir para 

buscar em todos os campos



Formas de buscar conteúdo de um área

SUBJAREA(AGRI) subjmain (1106)

Recupero conteúdo relacionado

à Agricultura e Ciências

Biológicas

Recupero conteúdo publicado

em títulos que publicam em

Ciências dos Alimentos

Veja a lista do “”All Science 

Journal Classification Codes 

(ASJC)”: 

https://bit.ly/36YNLw3

https://bit.ly/36YNLw3


Scopus & MEDLINE

Você sabia que Scopus 

indexa 100% do MEDLINE?

TITLE-ABS-KEY ( "heart infarction" ) AND NOT INDEX ( Medline )

Exclui registros MEDLINE dos 

seus resultados de busca 



Como está estruturada a informação?

Documentos são escritos por autores vinculados a instituições



O perfil de autor no Scopus

Criado 

ALGORITMICAMENTE

Atualizações e 

correções no AUTHOR 

FEEDBACK WIZARD

Interoperável com 

ORCID 



Atenção à questão das variações de nome no perfil

de autor
Autores com nomes 

similares
Autor publicando com 

diferentes nomes

Dr. Smith

Dr. Smith

Dr. John Smith

Dr. John A. Smith

Dr. John Adam Smith

Dr. Smith Dr. Smith Dr. Smith

&

Impacto nas:
Publicações 

reconhecidas
Citações e 

índice - h
Convocações 

Questões de 

Financiamento 

Internacional



Veja como revisar e atualizar o perfil de autor

Revise e atualize 

informações de seu perfil no 

Scopus

Conecte-se a ORCID para 

importar seu Scopus ID e 

publicações para lá

Encontre e una perfis 

similares 



Veja como conectar seu perfil Scopus ao ORCID

1. Ao clicar na opção “Connect to ORCID”, você será direcionado

para o site de ORCID;

2. Se você já tem uma conta ORCID, clique em “Sign into ORCID”

para fazer login na sua conta existente.

3. Em seguida, clique em “Authorize” para permitir que o Scopus

adicione publicações ao seu perfil ORCID.



Veja como conectar seu perfil Scopus ao ORCID

Agora é só seguir as próximas 6 etapas para concluir o processo de integração:

1. Select profiles - Selecione o perfil ou os perfis que contém publicações de sua autoria e clique em “Start”. Se você não

encontrar nenhum perfil relacionado a você, deixe os perfis desmarcados e clique em “Start”;

2. Select profile name - selecione um nome preferido no menu. É importante selecionar o nome que você usa em suas

publicações

3. Review publications - Revise a lista de publicações e clique em “X” para remover as que não lhe pertencem. Clique

em “Procurar documentos ausentes” para procurar publicações que não estão na lista. A pesquisa por título lhe

fornecerá resultados mais precisos.



Veja como conectar seu perfil Scopus ao ORCID

Agora é só seguir as próximas 6 etapas para concluir o processo de integração.

4. Review profile - Verifique se todas as suas publicações estão incluídas no seu perfil.

5. Send author ID - Digite seu endereço de e-mail duas vezes e clique em “Send Author ID”; para que o seu Scopus ID

seja exibido no seu perfil ORCID

6. Send publications - Por fim, clique em “Send my publication list” para adicionar suas publicações ao ORCID; depois

disso, suas publicações no Scopus serão adicionadas ao seu perfil ORCID.



A integração de Scopus com ORCID
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