
citações inteligentes para melhores 
melhores pesquisas
A maneira mais eficiente de descobrir e compreender pesquisas. Usando Smart Citations, verifique facilmente como um artigo científico tem 
sido comentado e se suas descobertas foram apoiadas ou questionadas por outros pesquisadores. Pesquise o maior banco de dados de 
declarações de citações com mais de 900 milhões de declarações de citações extraídas e analisadas a partir de mais de 25 milhões de artigos 
integrais, além de mais de 1 bilhãode citações tradicionais.

sales@scite.aihttps://calendly.com/scite+1 (510) 912-7245

Temos estabelecido parcerias com as 
principais organizações e editoras para 
ajudar a tornar mais fácil compreender e 
descobrir pesquisas.

É uma ferramenta muito legal. Acabo de testá-la para um artigo que escrevemos sobre
gripe/sazonalidade pneumocócica... foi realmente muito interessante ver que os resultados foram 
confirmados por outros estudos.
—David N. Fisman   Professor, Universidade de Toronto

Um novo artigo revisado por pares é publicado a cada 4 
cada 4 minutos

Estima-se que 50-90% dos relatórios científicos não 
não podem ser verificados de forma independente

As métricas acadêmicas são todas baseadas no impacto, 
impacto, sem nenhuma indicação de confiabilidade
confiabilidade

Encontre evidências de apoio ou contrastantes sobre 
Usar a scite é a única maneira de descobrir se estudos têm sido 
verificados e são confiáveis em maior escala. Pesquise mais de 
(nossa contagem de dados doi, i.e. relatórios) de publicações 
descobrir como elas têm sido recebidas.

Citações de suporte
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Mantenha-se atualizado sobre como a 
literatura está sendo comentada 
configurando alertas para novas publicações e 
citações. Os alertas podem ser feitos com 
relação a autores, publicações, instituições ou 
publicações.

Alertas

Painéis de Controle
Avalie instituições, publicações, pesquisadores 
pesquisadores e muito mais com painéis de 
de controle que mostram como grupos de 
de publicações têm sido recebidos. Crie seus 
seus próprios painéis de controle e 
monitore as 

monitore as 
publicações de seu interesse.

Navegue pela rede de citações!  Descubra e 
Descubra e avalie como os artigos citam uns 
uns aos outros através de Visualizações 
interativas na scite. Veja uma representação 
representação visual das publicações.

Visualizar a Rede

Faça o Upload de um 
Manuscrito

Faça o upload de um arquivo PDF para verificar 
verificar se as referências foram corroboradas, 
corroboradas, questionadas, retratadas, 
receberam um expressão de dúvida, etc.

Extensão de Navegador
Navegador

A extensão de navegador da scite para Chrome, 
Chrome, Firefox, ou Safari permite que você 
você veja facilmente como os artigos têm sido 
sido citados em qualquer lugar onde estiver 
estiver lendo online.

suporte Confiança 93%

“…Comparado à linha diploide parental, as frequências de missegregação cromossômica e 
formação de micronúcleos foram significativamente elevadas na maioria dos clones PTA (Figura 
2A) mas não na linha tetraploide (Figura 2A). Em conformidade com um estudo anterior (Nicholson 
(Nicholson et al , 2015), os clones trissômicos apresentaram aberrações similares, embora em 
embora em menor escala (Figura Complementar S2B). Além disso, observamos um aumento 
aumento das aberrações estruturais nas linhas PTA e, consistente com estudos 
anteriores (Kuznetsova et al 2015; Passerini et al, 2016), também nos clones trissômicos 
(Figura 2B).…”
Comparação quantitativa proteômica e fosfoproteômica de células DLD-1 de câncer de cólon em humanos 
humanos distintos em termos de ploidia e estabilidade cromossômica Christina Viganó, et al. 2018 
Molecular Biology of the Cell

Molecular 
Seção: Resultados
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