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INTRODUÇÃO
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O Journal of Orthopaedic & Sports Physical
Therapy® (JOSPT®) publica conteúdo científico

•

Possui conteúdos que apresentam as mais

e tem o objetivo de promover a saúde

recentes pesquisas e casos clínicos em saúde

relacionada ao movimento.

musculoesquelética, lesões e reabilitação,
incluindo fisioterapia, ortopedia, medicina

•

Reconhecido como o journal oficial da

esportiva e biomecânica.

Academia de Fisioterapia Ortopédica e da
Academia Americana de Fisioterapia Esportiva

•

A JOSPT se esforça para oferecer uma pesquisa

da Associação Americana de Fisioterapia,

de alta qualidade, material clínico

JOSPT também possui parcerias com 35

imediatamente aplicável e informações em

organizações ortopédicas, de terapia manual e

vários formatos, incluindo relatórios de

esportivas em 25 países e atende a assinantes

pesquisa, relatos de caso, comentários clínicos,

institucionais em todo o mundo.

revisões de literatura, problemas de casos de

residentes e diretrizes de prática clínica.
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A página inicial é dividida em cinco partes:

5

1. Caixa de pesquisa básica
2. Área de pesquisa avançada
3. Barra de navegação superior
4. Destaques
5. Conteúdos mais recentes entre outros

© 2020 DOT.LIB

3

GUIA DO
USUÁRIO

PESQUISA AVANÇADA

A página de pesquisa avançada é dividida em cinco partes:

1

1. Seleção de navegação entre pesquisa avançada, histórico de busca ou favoritos

2

2. Busca por termo

3
4

3. Busca por Tópico
4. Busca em publicações específicas
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5. Limitação por períodos
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A página de resultados é dividida em duas partes:

2

1. Coluna lateral de refinamento
2. Resultados de busca
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A página de visualização do artigo é dividida em cinco partes:
1
1. Título e Informações do artigo
2. Navegação entre os tópicos do artigo
3. Download do PDF e visualização do abstract
4. Ferramentas diversas
5. Área de visualização do artigo
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SOBRE A DOTLIB

A Dot.Lib é uma empresa brasileira dedicada à disseminação da informação
científica através do fornecimento de acesso online a livros digitais, periódicos
eletrônicos e bases de dados nas mais diversas áreas do conhecimento.

Site Institucional
www.dotlib.com.br
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Dotlib TV, um canal repleto de vídeos de conteúdos, tutorias e ferramentas que
cobrem as mais diversas áreas de conhecimento. Acesse essas e outras
informações, aqui, no nosso canal.

Dot.Lib TV (Canal Youtube)
youtube.com/c/dotlibtv
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