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@1 Busca por palavra chave dentro do periódico selecionado.

@7 Criação e gerenciamento de projetos.

@2 Informações do editor do periódico.

@8 Gerenciamento de pesquisas.

1 Criar seu registro na Ovid ou acessar um registro já existente.

@3 Edições anteriores do periódico.

@9 Alertas salvos.

2 “Search”, busca por palavra-chave.

@4 Informações do periódico e ferramentas: assinatura de
RSS e envio por e-mail.

@5 Ferramentas de pesquisa como imprimir, e-mail, exportar
e adicionar a “my projects” .

@6 Artigos publicados nesta edição deste periódico.

3 Histórico de pesquisas. Pode-se criar alertas e/ou salvar
buscas.

4 Escolha entre os diferentes tipos de buscas disponíveis.
5 Alterar a base de dados a ser pesquisada dentre as que fazem
parte de seu plano de assinatura.

6 Campo para inserção de termos de busca.

LISTA DE RESULTADOS

ACESSANDO O ARTIGO

HISTÓRICO E SALVAMENTO DE BUSCAS
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PESQUISA POR PERIÓDICO
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7 Informações da busca efetuada: critérios e número de
resultados.

8 Filtros de pesquisa.
9 Adicionar a “my projects” ou criar um novo projeto (“new
project ”). É necessário estar autenticado.

!0 Ferramentas de pesquisa: imprimir , email , exportar ou
adicionar a “my projects”.

!1 Opções de visualização do artigo.

!2 Informações do periódico em que o artigo foi publicado.

!6 Histórico de buscas

!8 Campo de pesquisa pelo nome do periódico.

!3 Dados do artigo, seguido do resumo e do artigo em si.

!7 Ao passar o mouse em “More” , uma caixa se abrirá com opções

!8 Navegação por títulos de periódicos em ordem alfabética.

!4 Opções de visualização do artigo.
!5 Ferramentas de pesquisa.

de salvar busca e/ou criar alertas. Para utilizar-se dessas
funções, é necessário estar autenticado na Ovid.

@0 Títulos divididos por disciplina.

