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BIBLIOTECA SciELO 
 
SciELO - Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica 
Online) é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de 
periódicos científicos. Foi criada em 1997, através da cooperação entre a FAPESP e 
a BIREME. A partir de 2002 passou a contar também com o apoio do CNPq. A 
Biblioteca SciELO foi especialmente desenvolvida para responder às necessidades 
da comunicação científica nos países em desenvolvimento e particularmente na 
América Latina e Caribe. Dessa forma, disponibiliza gratuitamente textos completos 
de periódicos publicados em vários países da América Latina, além de Portugal e 
Espanha, de diferentes áreas do conhecimento. 
 
Como acessar: 
Endereço: http://www.scielo.org/php/index.php 
 

 
 
São várias as opções apresentadas para realização da pesquisa, por exemplo 
“pesquisa de artigos”, Lista de periódicos”, além de outros recursos com “SciELO em 
números”. 
 
Neste manual apresentaremos exemplos de pesquisas por assuntos  
 
 
 

http://www.scielo.org/php/index.php
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Regras Gerais de digitação, operadores booleanos e truncagem 

Digitar palavras significativas do assunto desejado (não digitar acentuação, cedilha, 

artigos e preposições). 

As palavras poderão ser digitadas em português, espanhol ou inglês. Para obter 
maior número de citações, recomenda se que digite as palavras em inglês, uma vez 
que os artigos em português e espanhol apresentam títulos e resumos também 
neste idioma. 
 
Operadores booleanos (AND e OR) 
 
AND = Faz intersecção das palavras. Contem as palavras pesquisadas no mesmo 
artigo. 
OR – Faz soma das palavras. Contem uma das palavras pesquisadas no artigo. 
TRUCAGEM ($) = Recurso usado para recuperar palavras a partir do radical 
comum. Exemplo: Cardio$ - Recupera palavras como: cardiologia, cardiopatias, 
cardiovascular. 
 
Exemplo de pesquisa por palavras do assunto na SciELO Regional 
(Inclui coleções da Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Espanha, 
México, Portugal e Vezuela) 
 
Assunto: Gravidez na adolescência 
 

 
 
 

1º Digite palavras 

do assunto 

Quando as palavras são digitadas separadas por espaço, o sistema 

automaticamente faz intersecção (AND) entre as mesmas  

 

2º Clicar em “Pesquisar 
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Após abrir o texto ou resumo em formato html, observe: 
 
 

 

Filtros disponíveis para 

refinar o resultado 

 

Opções para abrir resumo e/ou 

texto completo do artigos 

opções para abrir 
o artigo em 
outros formatos 
(pdf, por 
exemplo), como 
citar /referenciar, 
enviar por e-mail, 
e outros 


