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Faça login em app.dimensions.ai

1.

2.

Para acessar todos 
os recursos, você 
precisa fazer login. 

Faça login aqui ….

https://app.dimensions.ai


O banco de dados e a plataforma 
Dimensions
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Uma visão mais detalhada do ciclo de vida da pesquisa



Dados no Dimensions

● ~131 milhões de publicações
● ~11 milhões de conjuntos de dados
● ~6 milhões de financiamentos concedidos
● ~149 milhões de patentes
● ~737 mil estudos clínicos
● ~918mil documentos de política

Todas as fontes são atualizadas regularmente e os 
documentos são conectados quando relevante 
para que todas as informações tenham contexto.



Fazemos as conexões
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Visão geral do Dimensions

★ Opções básicas de navegação e pesquisa

★ Salvar favoritos e exportar resultados

★ Receber Alertas por e-mail para novas publicações ou financiamentos que 

correspondam à sua pesquisa

★ Usar filtros e vistas analíticas para uma análise aprofundada, avaliação 

comparativa ou encontrar colaboradores



Navegação básica



Navegação básica

Filtros Vistas analísticas

Barra de pesquisa

Tipos de conteúdo

Resultados 

Menus



Tipos de pesquisas



Pesquisa por palavra-chave: dados completos

Os acordos do Dimensions com mais de 160 editoras permitem pesquisar o texto completo de mais de 90 
milhões de publicações, mesmo aquelas às quais você talvez não tenha acesso. Esteja você procurando um 
produto químico específico ou terminologia específica da área, expanda sua pesquisa além do título e do 
abstract para retornar um conjunto mais amplo de resultados.

Pesquisar no Dimensions



Pesquisa por palavra-chave: título e abstract

Limite sua pesquisa ao título e ao abstract* disponíveis no Dimensions.  Isso geralmente fornecerá um 
conjunto menor de resultados do que uma pesquisa de dados completa.

*Observação: a opção de pesquisa Título e abstract também pesquisa nos termos MeSH.

Pesquisar no Dimensions



Pesquisa por palavra-chave: DOI (somente publicações)

Você pode pesquisar um ou mais DOIs. Insira um só ou vários DOIs (até 300-400) e selecione o botão DOI.

Pesquisar no Dimensions



Documentos semelhantes

Usando a pesquisa "Similar Documents" do Dimensions, você pode inserir uma declaração de tese ou resumo 
de projeto para encontrar conteúdo fortemente relacionado. O Dimensions extrairá termos do texto e pesquisará 
todos os tipos de conteúdo ao mesmo tempo, retornando conteúdo com alto grau de semelhança. Esse é de 
longe um dos recursos mais populares no Dimensions.

Esse tipo de pesquisa é recomendado quando o texto é específico o suficiente para gerar resultados relevantes.

Usando a lista suspensa na parte superior da lista de resultados da pesquisa, é possível alterar o limite de 
documentos retornados do padrão de 500 para 1 mil ou 2 mil documentos.

Pesquisar no Dimensions



Busca avançada

Ajuda a criar consultas mais complexas, sugerindo conceitos/termos concomitantes.

Pesquisar no Dimensions



Salvar pesquisas, exportações 
e alertas



À direita da barra de 
pesquisa, você verá 

uma opção 
"Save/Export".

Ao salvar um favorito, 
você terá a opção de 
solicitar alertas 
semanais a novas 
publicações ou 
financiamentos que 
correspondam à sua 
busca. 

À direita estão as opções de 
exportação para publicações. 
Outros tipos de conteúdo não 
terão a opção de exportação 
para mapeamento 
bibliométrico nem de 
gerenciamento de referência.

https://www.dimensions.ai/blog/discovering-relationships-between-researchers-and-publications-using-dimensions-data-just-got-a-lot-more-colorful/
https://www.dimensions.ai/blog/discovering-relationships-between-researchers-and-publications-using-dimensions-data-just-got-a-lot-more-colorful/
https://www.dimensions.ai/blog/discovering-relationships-between-researchers-and-publications-using-dimensions-data-just-got-a-lot-more-colorful/


Grupos personalizados 
e compartilhados



Os grupos são compostos por 
"elementos semelhantes", por 

exemplo, organizações de pesquisa, 
anos, pessoas. 



Depois de criar um grupo, ele aparecerá em "My Groups" no painel de filtros. 

Você pode acessar seus grupos pelo botão "browse", permitindo que você edite itens em um grupo.

Um administrador de grupo também pode compartilhar os grupos na organização.





Vistas analíticas: visualizações



Visualizações: linhas do tempo

Selecionar 
indicador

Aplicar 
intervalo 
de anos

Interagir

Exportar



Visualizações: mapas de calor

Classificar

Selecionar 
entidade

Interagir

Exporta
r



Visualizações: mapa geográfico

Selecionar 
o nível 

Interagir

Exportar



Visualizações: redes (integração ao Visualizador VOS)

Selecione o tipo 
de rede/análise

Interagir

Download/ca
ptura de 
tela/tela 
inteira

Alterar 
configurações

Disponível para:

● Pesquisadores (análise de coautoria e 
cocitação)

● Títulos de origem (análise de cocitação)

● Organizações de pesquisa (análise de 
coautoria e cocitação)

● Países (análise de coautoria e cocitação)

https://www.vosviewer.com/


Como obter ajuda



Se precisar de ajuda, entre em contato com:

 a.kabashi@digital-science.com

Dúvidas? - support@dimensions.ai




