
Recursos da Ajuda da Adobe 

A documentação do software Adobe está dis-
ponível em vários formatos.

Ajuda de documentos ativos e do produto
A Ajuda do produto oferece acesso a toda a 
documentação e instruções disponíveis no mo-
mento do envio do software. Ela está disponível 
no menu Ajuda do software Adobe.
A Ajuda de documentos ativos inclui todo o con-
teúdo da Ajuda do produto, além de atualizações 
e links para instruções adicionais disponíveis na 
Web. Em alguns produtos, também é possível 
acrescentar comentários aos tópicos da Ajuda 
de documentos ativos. Localize a Ajuda de do-
cumentos ativos do seu produto no Centro de 
Recursos de Ajuda da Adobe, em www.adobe.
com/go/documentation_br.

Visualizar gráfico inteiro

A maioria das versões da Ajuda de documentos 
ativos e do produto permite pesquisar os sis-
temas de Ajuda de vários produtos. Os tópicos 
podem também conter links para conteúdo rele-
vante na Web ou para tópicos da Ajuda de outro 
produto. 

Imagine a Ajuda, do produto ou da Web, como 
um hub para acessar conteúdo adicional e co-
munidades de usuários. A versão mais completa 
e atualizada da Ajuda está sempre disponível na 
Web.

Documentação do Adobe PDF
A Ajuda do produto também está disponível 
como um PDF otimizado para impressão. Ou-
tros documentos, como guias de instalação e 
informes oficiais, também podem ser fornecidos 
como PDFs. 

Toda a documentação em PDF está disponível 
por meio do Centro de Recursos de Ajuda da 

Adobe, em www.adobe.com/go/documentation_
br. Para consultar a documentação em formato 
PDF fornecida com o software, procure na pasta 
Documentos, no DVD de instalação ou de con-
teúdo.

Documentação impressa
As edições impressas da Ajuda do produto es-
tão disponíveis para compra na Adobe Store, em 
www.adobe.com/go/store_br. Também é possí-
vel encontrar livros publicados pelos parceiros 
de editoração da Adobe na Adobe Store.

Um guia de fluxo de trabalho impresso é for-
necido com todos os produtos Adobe Creative 
Suite® 3, e os produtos Adobe independentes 
podem incluir um guia de introdução impresso.


