


» É uma divisão da American Chemical Society (ACS) 
» Fundada em 1907 para monitorar, resumir e indexar a literatura 

relacionada com a química e torná-la disponível para a 
comunidade científica 

» Sua equipe conta com cerca de 1.300 membros - incluindo 
cientistas, cobrindo mais de 50 idiomas 



» Ferramenta de pesquisa do CAS que permite 
recuperar e analisar, a partir de uma única 
plataforma, as informações dos diferentes 
bancos de dados do CAS. 

» Cobertura: 
 Química 
 Física 
 Biologia 
 Engenharia 
 Medicina 
 Agricultura 
 Alimentos 

 

 Materiais 
 Microbiologia 
 Farmácia 
 Têxtil 
 Tecnologia Nuclear 
 Geologia 
 ... e outras tantas. 

 



SciFinder 

Referências 

Reações 

Referências de CAplusSM 
• >37M  de patentes, journals, 

conferencias, etc. 
• >10mil periódicos  
• Patentes de 63 escritórios 
• >365M de referências citadas 

desde1997 
• Cobertura desde 1800s 
• Actualizada diariamente 
Referencias de MEDLINE® 
• >19M  de referências de artigos 

científicos de ciências da vida 
• >5,600 journals 
• Cobertura desde 1946 
• Actualizada diariamente 

CASREACT® 

• CAS fornece informações sobre reações:  
– Diagramas de estrutura para reagentes e reagentes 
– CAS Registry Numbers® para todos os produtos, 

reagentes, produtos, catalisadores, solventes para todos 
os reagentes, produtos reagentes, solventes e 
catalisadores  

– Condições de reações detalhadas 
– Procedimentos Experimentais 

• >51.9M de reações simples e multi-passo  
• >13.6M de preparações sintéticas 
• Cobertura desde 1840 
• Condições de reações desde 2003 
• Actualizada diariamente 

CHEMCATS® 

• CHEMCATS fornece informações sobre 
produtos químicos e fornecedores disponíveis 
no mercado: CAS Registry Number®, 
informações do fornecedor, quantidade e 
preço. 

• >69M de produtos comercialmente disponíveis 
• >21M de substâncias únicas  
• >880 fornecedores de produtos químicos em 

todo o mundo 
• >1,005 catálogos químicos  
• Atualizada semanalmente com informações de 

menos de 24 meses. Markush Structures 
• >983K  de estruturas Markush que 

representam substâncias orgânicas e 
organometais de patentes   

• Cobertura desde1961 
• Atualizada diariamente 

CAS REGISTRYSM 

• >72M de substâncias orgânicas e 
inorgânicas únicas  

• >64M de sequências 
• >4B  de valores de propriedades 

experimentais e previstas 
• Substâncias relatadas na literatura 

desde 1802 
• Atualizada diaramente 

CHEMLIST® 

• >297Kmil substâncias químicas 
inventariadas ou controladas 

• 1980s ao presente 
• 14 listas internacionais, 
• Atualizada semanalmente 
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Reações 
Substâncias 

Referências 



• Preferências 
• Ajuda (inclui 

tutoriais) 

Para pesquisar, 
clique na opção 

desejada 



» Tema 
» Autor  
» Companhia 
» Identificador de Documento 
» Periódico 
» Patente 
» Etiquetas (pessoal) 

 



» A interface de busca permite a utilização de frases 
(limite de complexidade até 5 palavras)  

» Pode-se utilizar parentêses para indicar sinônimos de 
um conceito particular  

» Pode-se utilizar “aspas” para encontrar conceitos 
exatamente como digitados. 

» Pode-se utilizar operadores Booleanos: OR, AND, WITH, 
NOT 

» Pode-se utilizar CAS RN na busca por tema 
» SciFinder tem um “Thesaurus” e um dicionário de 

sinônimos. 
 



» SciFinder Smarts 
Término de Búsqueda Términos Asociados 

Sinónimos incluyendo términos controlados - Paracetamol, Acetaminofen 

Formas alternativas - Freeze, froze, frozen, freezing 
- Waste water, wastewater 
- Antibacteriano, anti-bacteriano 

Formas con plural irregular - Woman, women 
- Ox, oxen 
- Mice, mouse, mousse 
- Half life, half-life, halflife, halflives, half live, half 
lives, halflive, halflives 

Abreviaciones de CAS - Oxidation, Oxidn 

Escritura Americana y Britanica - Synthesize, synthesise 

Regras de trucagem para recuperar palabras 
empezando por palabras de tronco comun 

- Palabras terminadas en -tion con una raíz de por lo 
menos 5 letras son truncadas (depletion – deple?)- 
Palabras que contienen -able, -ed, -ing como sufijos 
son truncadas (solvable – solv?)- Palabras que 
contienen -e al final son truncadas (disease – diseas?) 

Termo de Busca  Termos Associados  

Sinônimos incluindo termos 
controlados  

- Acetaminofen, Paracetamol  

Formas alternativas  - Freeze, froze, frozen, freezing  
- Waste water, wastewater  
- Antibacteriano, anti-bacteriano  

Formas de plural irregular  - Woman, women  
- Ox, oxen  
- Mice, mouse, mousse  
- Half life, half-life, halflife, halflives, half live, half lives, halflive, 
halflives  

Abreviações Padrões do CAS  - Oxidation, Oxidn  

Grafia Americana e Britânica  - Synthesize, synthesise  

Regras de trucagem para recuperar 
palavras começando com palavras 
de tronco comum  

- Palavras terminadas em -tion com uma raiz de pelo menos 5 letras 
são truncadas (depletion – deple?)  
- Palavras contendo -able, -ed, -ing como sufixos são truncadas 
(solvable – solv?)  
- Palavras contendo -e no final (disease – diseas?)  



» Pesquisa simples por tema: escrever a palabra 
chave ou frase (não é necessário o uso de 
booleanos ou truncagem) 



» Somente disponivel na 
pesquisa por tema 
 Delimitar por: 

• Ano(s) 
• Tipo de 

documento 
• Idioma 
• Autor 
• Companhia 

 



» Aparecem várias opções (depende do tema 
pesquisado): 
˃ Frase exata 
˃ Com ambos conceitos  relacionados 
˃ Com ambos conceitos em qualquer parte da referência 
˃ Somente o primeiro conceito 
˃ Somente o segundo conceito 

Seleciono a minha 
preferência e clico em 

“Get References” 



 
Título do documento 
Para ver os detalhes,   

clicar no título 

Resumo do 
documento 
(sempre em 

inglês) 

Links para 
visualização 

rápida e opções 
de texto 

completo 
v 

Ferramentas 

Posso salvar a minha 
pesquisa ou exportar 
em formato : 

• Pdf 
• Txt 
• Rtf Classificar os resultados por : 

• Como foram indexados 
• Nome do Autor 
• Data de publicação 
• Quantas vezes foi citado 
• Título 



» Ferramentas 
˃ Analizar 
˃ Categorizar 
˃ Refinar 
˃ Guardar respostas (completa ou parcial) 
˃ Keep me Posted (completo ou parcial) 
˃ Enviar a SciPlanner 
˃ Obter Referências, Substâncias, Reações, Referências 

relacionadas. 
˃ Combinar varias pesquisas 



 

Conceitos para 
novas 

pesquisas 

Pesquisar 
substâncias Referências. Em 

azul as que 
estão no 
SciFinder 

Marcadores e 
comentários 

Informação do 
documento 



» Opções de ir direto a: 
˃ Página do editor 
˃ Página do periódico 
˃ Página do documento de texto completo (tarifas podem ser 

aplicadas para download) 

 



» Estrutura química (editor) 
» Markush (editor) 
» Fórmula molecular 
» Propriedades 
» Identificador de substâncias 



» Pesquisa por estrutura química 
» É possivel importar estruturas desenhadas em outros 

editores de estrutura (ChemDraw) 



Os mais utilizados: 
• Átomos 
• Ligações 
• Anéis 

Ferramentas 
de desenho 

Lápis e 
borracha 

Átomos e estruturas 
simples 

Modelos e 
cadeias 

Selecionar 
Bloquear átomos ou 

anéis 

Adicionar 
carga 

Menu: 
• Importar 
• Salvar 
• Imprimir 
• Cortar 
• Copiar 
• Colar 
• Desfazer 

 
Virar e girar 

Ligação variável 



» Pesquisar por identificador de substância 
(substance identifier) 
 



 
Clique para ver 

detalhes da 
substância Opções de 

Menu  

Ferramentas 
Classificar os resultados 

por : 
• CAS RN 
• Núm. de referências 
• Peso Molecular 
• Fórmula molecular 



» Ferramentas 
˃ Analisar 
˃ Refinar 
˃ Guardar respostas 
˃ Enviar ao SciPlanner 
˃ Obter Referências, Reações, Fornecedores, 

Informação regulamentaria 
 



• Fórmula molecular 
• CAS RN 
• Nomes 
• CAS RN eliminados 

• Referências 
• Fornecedores 
• Tipos de documentos que mencionam 

a substância 
• Propriedades experimentais e 

previstas 
• Biológicas 
• Químicas 
• Densidade 
• Lipinsky 
• Espectros 
• Relacionadas com a estrutura 
• Termais 

Opções de 
Menu 



» Igual ao de substâncias, com mais opções 

Definir o 
papel 

Rastrear 
átomos 

Formar ou 
quebrar ligações 

Grupos 
funcionais 



 Número de pasos 

Etapas 

Link para a referência 

Ferramentas 

• Analisar 
• Refinar 
• Obter referências e 

reaçõess adicionais 
• Enviar ao SciPlanner 

Classificar os resultados 
por : 

Como foram indexados 
Procedimento 
experimental 

Número de pasos 
% de produto 

Ano de Publicação 



» Tutorial: http://www.cas.org/etrain/scifinder/sciplanner.html 
» Mostra da área de trabalho : 

 

http://www.cas.org/etrain/scifinder/sciplanner.html


» ITMS Group  
» (11) 5051-0975 
» help@itmsgroup.net 
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