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Abrir uma Sessão Ovid
•
•
•

Abra o URL do Ovid com um navegador ou
Siga um link numa página Web ou
Utilize o acesso Athens ou Shibboleth

Selecione os recursos a pesquisar
•
•
•

Selecione um recurso clicando no respectivo nome ou
Selecione vários (ou um Grupo) flegando os ítems e dando um clique no
botão Select Resources (Selecionar Recursos)
Para selecionar diferentes recursos depois de iniciar a pesquisa, selecione
Resources (Recursos), e, em seguida, em Selected Resources (Recursos
Selecionados), selecione Ovid Resources (Recursos Ovid) e Save (Salvar) e Run
Search (Executar Pesquisa), se necessário

Página de Pesquisa Principal
•
•

Selecione Search (Pesquisar) na Main Navigation Bar (Barra de navegação
principal) e, em seguida, selecione um modo de pesquisa
Selecione a aba Multimedia (Multimídia) para procurar em toda a
multimídia

Basic Search (Pesquisa Básica)
•
•
•
•
•

Digite um tópico ou pergunta completos e clique em Search (Pesquisar)
Selecione Include Related Terms (Incluir termos relacionados) para alargar a sua pesquisa
Selecione Include Multimedia (Incluir Multimídia) para incluir Multimídia nos
resultados da sua pesquisa.
Filtre por Relevancy (Relevância) para selecionar resultados com classificação de 5 estrelas
Adicione os critérios Limits (Limites) ou Filter By (Filtrar por) conforme desejado

Nota: Altere a opção Sort By (Ordenar Por) de SCORE (PONTUAÇÃO) (Relevância) para
Year of Publication (Ano de Publicação) (descendente) para ver os resultados mais recentes.

OvidOpenAccess
•
•
•
•

Pesquise em simultâneo no Open Access e no conteúdo das suas
assinaturas
Selecione View all Open Access results (Ver todos os resultados do Open
Access) para ver em separado o conteúdo ao qual você não tem assinatura
Selecione
para fechar/abrir o widget OvidOpenAccess
Os resultados do Open Access só estão disponíveis se utilizar a Basic Search
(Pesquisa Básica)

Advanced Search (Pesquisa Avançada)
•
•
•
•
•

Digite cada termo/expressão de um assunto individual e clique em Search
(Pesquisar). O Mapping (Mapeamento) irá sugerir termos do vocabulário do
banco de dados (se disponível)
Utilize Keyword (Palavra-chave) (.mp.) que contém Title (Título), Abstract
(Resumo), Subject Headings (Cabeçalhos do Assunto) (ou Full Text (Texto
Completo)) e outros campos para pesquisa geral de assuntos
A pesquisa por Author (Autor), Title (Título), Journal Name (Nome da Revista)
ou Book Name (Nome do Livro) também é possível
Flegue os assuntos que deseja e combine os mesmos com os botões de
operador AND (E) ou OR (OU) ou use o operador NOT (NÃO)
Os resultados de multimídia estão disponíveis ao utilizar a Basic Search (Pesquisa
Básica) ou ao efetuar uma pesquisa por palavra-chave ou campo em Advanced
Search (Pesquisa Avançada)
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Multi-Field Search (Pesquisa em Vários Campos)
• Digite vários termos e pesquise em todos os campos ou em campos específicos
• Combine termos utilizando os operadores AND (E), OR (OU) ou NOT (NÃO)
• Utilize truncagem ou símbolos universais para pesquisar formas singulares ou
plurais, ou variações ortográficas
• Clique em + Add New Row (Adicionar Linha Nova) para adicionar caixas de
pesquisa adicionais

Operadores
Estão disponíveis quatro operadores para combinar termos:
• OR (OU) combina listas de termos, por exemplo, Austrália or (ou) Nova
Zelândia; 2 or (ou) 3
• AND (E) localiza situações em que os termos apareçam juntos, por exemplo,
rock and (e) roll; 1 and (e) adulto.sh; 4 and (e) 5
• NOT (NÃO) remove um termo, por exemplo, aranhas not (não) insetos; 1 not
(não) 2

Truncagem e Caracteres Universais
A truncagem ou os símbolos universais podem variar em ortografia nos modos
Advanced Search (Pesquisa Avançada) ou Multi-Field Search (Pesquisa em
Vários Campos):
• Utilize * ou $ ou : no final de uma palavra ou parte de uma palavra para obter
variações de sufixo ilimitadas, por exemplo, computador* para computador,
computadores etc.
Adicione um número para restringir a um determinado número de caracteres,
por exemplo, computador*7
• Utilize # no meio ou no final de uma palavra para substituir exactamente um
carácter por exemplo, mulh#r
• Utilize ? no meio ou no final de uma palavra para substituir um ou nenhum
carácter, por exemplo, robô? ou sabo?r
Nota: Os operadores, truncagem e símbolos universais não são válidos no modo
Basic Search (Pesquisa Básica)

Limites
A opção Limits (Limites) restringe os resultados da pesquisa aos critérios
selecionados. A opção Limits (Limites) é específica da banco de dados
selecionada. Os limites habitualmente utilizados estão disponíveis na Página de
Principal de Pesquisas. Todos os limites são disponibilizados ao clicar no botão
Additional Limits (Limites Adicionais).

Find Citation (Localizar Citação) (se disponível)
A opção Find Citation (Localizar Citação) pesquisa qualquer combinação
de título, revista, autor, volume, edição, página, ano de publicação, editora,
identificador único (número de acesso) ou DOI.
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Search Tools (Ferramentas de Pesquisa) (quando disponível)
Pesquisa no vocabulário do banco de dados. Digite um termo ou expressão,
selecione uma ferramenta da lista e clique em Search (Pesquisar) As ferramentas
variam dependendo do banco de dados. Os exemplos incluem:
•
•
•

Map Term (Mapeamento de Termos): sugere termos na árvore do
banco de dados ou dicionário de sinónimos
Tree or Thesaurus (Árvore ou Thesaurus): localiza um assunto na árvore
do banco de dados ou na estrutura do thesaurus
Permuted Index (Índice Permutado): permite-lhe digitar um único termo e
ver um índice de vários termos que incluem a palavra, bem como os termos
associados “see” (“ver”) e “see related” (“ver relacionados”)

Outras ferramentas de pesquisa oferecem informações sobre subtítulos, assuntos,
classificações de assunto ou publicações, dependendo do banco de dados
selecionada.

Search Fields (Campos de Pesquisa)
Pesquisa (ou procura) em campos de recursos. Digite uma palavra ou expressão,
selecione um ou mais campos e escolha entre Search (Pesquisar) ou Display
Indexes(Apresentar índices) > (procure) entradas (se disponível). A opção Clear
Selected (Eliminar a Selecção) cancela as escolhas. Ao apresentar os índices,
aparece uma etiqueta de campo de duas letras junto a cada termo. Selecione
todas as entradas relevantes e clique em Search for Selected Terms (Pesquisar
Termos Selecionados).

Search History (Histórico de Pesquisa)
As pesquisas, resultados e tipos de pesquisa são apresentados na janela Search
History (Histórico de Pesquisa). Combine pesquisas flegando as mesmas e
selecionando os operadores AND (E) ou OR (OU) no modo Advanced Search
(Pesquisa Avançada) ou introduzindo os números da pesquisa e o operador na caixa
de pesquisa (por exemplo, 1 not (não) 2). Elimine pesquisas flegando as mesmas e
apertando o botão Remove Selected (Remover a Seleção). Refine os resultados ou
adicione à sua pesquisa utilizando a opção Results Tools (Ferramentas de
Resultados) à esquerda da lista de resultados de pesquisa.

Resultados de Pesquisa
Para ver os resultados da pesquisa mais recente, percorra a página para baixo ou
selecione Display (Apresentar) para ver qualquer resultado de pesquisa.
•
•
•
•
•

Os resultados aparecem numa lista de Citation (Citação), incluindo
informações de Author (Autor), Title (Título) e Source information
(Informações da fonte)
O menu View (Ver) muda a visualização para Title (Título) ou Abstract
(Resumo)
Se a citação incluir um resumo, um link View Abstract (Ver Resumo) é
apresentado para visualização do resumo
Os resultados Books@Ovid incluem uma passagem de um livro
Os resultados Journals@Ovid incluem PDF (se disponível)

Cartão de Consulta Rápida Ovid ©2018

• Para ver apenas resultados da pesquisa multimídia, selecione See more
multimedia results (Ver mais resultados multimídia) ou clique em Multimedia
(Multimídia) na seção View By (Ver por) do painel Results Tools (Ferramentas de
Resultados)
• Utilize a opção Results Tools (Ferramentas de Resultados) à esquerda, para aplicar
opções de filtro, incluindo relevância, assunto, duração, tipo de suporte, etc.
• À direita de cada título, podem estar disponíveis os links Abstract Reference
(Referência do Resumo), Complete Reference (Referência Completa), Ovid Full
Text (Texto completo Ovid) (ou Full Text(Texto completo))
• Os links para Document Delivery (Entrega de documentos), External Link
Resolvers (Resoluções de Links Externos), e Library Catalogs (Catálogos de
biblioteca) podem ser adicionadas pelo administrador
• Para encontrar registos relacionados, selecione os links Find Similar (Localizar
Semelhante) ou Find Citing Articles (Localizar Artigos de Citação) (se disponível)

Print, Email, Export, e My Projects
As opções de saída encontram-se no topo de cada página de resultados: Print
(Imprimir), Email (Enviar), Export (Exportar), ou Add to My Projects (Adicionar
a Meus projectos). Selecione os resultados e, em seguida, um ícone de saída.
Selecione citações individuais flegando as mesmas ou flegando Select All
(Selecionar tudo) no topo da página.

Print (Imprimir):
• Selecionar os campos a apresentar: Selecione as listas de campos predefinidos
ou selecione uma lista personalizada
• Selecionar o Estilo da Citação: Utilize a opção Ovid Labelled Citation (Citação
com Etiqueta Ovid) para imprimir, enviar por e-mail ou exportar para o software
de gestão de referências ou escolha outro estilo (APA, MLA, Chicago, etc.)
• Incluir: Selecione Search History (Histórico de Pesquisa) para incluir a
estratégia de pesquisa, Annotations (Anotações) para incluir notas, URLs to
Ovid Full Text (URL para Texto Completo Ovid) para associar a resultados ou
Texto Completo Ovid
Email (Enviar por e-mail):
• Digite o endereço To (Para), separando vários endereços com uma vírgula;
adicione o título Subject (Assunto) e Message (Mensagem) (se necessário)
Export (Exportar):
• Utilize o formato Microsoft Word para processamento de texto
• Utilize PDF como formato de troca de documentos
• Utilize .txt para resultados em arquivo de texto
• Utilize Excel Sheet (Folha de Excel) para resultados em formato xlsx
• Utilize Citavi/EndNote®/ProCite®/Reference Manager® para gestão de referências
• Utilize RefWorks para gestão de referências online
• Utilize o formato RIS para o Reference Manager e o EndNote Web
• Utilize BRS Tagged, Reprint/Medlars para formatos RM mais antigos
• Delimited (Delimitado) ou XML são formatos de importação de bancos de
dados
Adicione materiais a My Projects (Meus Projetos) arrastando-os para a área My
Projects (Meus Projetos) na seção Results Tools (Ferramentas de resultados) ou
clicando no botão Add to My Projects (Adicionar aos Meus projectos) (e instruções
seguintes).
My Projects (Meus Projetos) é uma área de armazenamento estruturada que
contém projectos e pastas onde pode armazenar texto, resultados, citações, texto
completo, vídeo, gráficos, etc. A área My Projects (Meus Projetos) possui as
mesmas opções de saída que os resultados (Imprimir, Enviar por e-mail, Exportar)
e a opção Remove (Eliminar) para eliminar itens guardados.
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Informações adicionais: Consulte o Database Field Guide (Guia de Campos
de Banco de Dados), siga o link Selected Resources (Recursos Selecionados) para
obter mais informações sobre os recursos. A Ajuda sobre o software está disponível na maioria das páginas, fornecendo informações sobre a página mais recente e
permitindo a procura de capítulos à esquerda.
Os links para recursos de treinamento e opções de idioma estão disponíveis ao pé
de cada página.
Para obter mais informações sobre os produtos Ovid, consulte http://www.ovid.com;
para materiais e documentação de treinamento, consulte http://
resourcecenter.ovid.com
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