
Página inicial 
Todos os jornais em nature.com seguem realmente o mesmo design de página, assim você logo se sente em casa quando alterna entre os diferentes 
jornais. A página inicial do jornal apresenta uma janela para os conteúdos mais recentes, à medida que são publicados online, bem como para navegação 
pelos conteúdos arquivados e serviços online dos jornais. Para acesso fácil, utilize os links existentes nas barras de navegação esquerda e direita.

Navegue pelo Archive (Arquivo) do 
jornal por ano e edição.

Selecione Current issue 
(Edição atual) para  

ver o Índice.

Acesse as últimas
notícias em Nature News.

Supplements (Suplementos) e 
Web focuses (Em Foco na Web) 
destacam tópicos-chave e são 

publicados de forma complementar 
às edições regulares.

Muitos jornais publicam
conteúdos em mídia

alternativa, como vídeo
e podcasts.

Se utiliza este jornal no 
trabalho ou para estudos, entre 

em contato com o gestor da 
biblioteca ou de informações 

e recomende-lhes que 
subscrevam em seu nome.

Sign up for e-alerts (Registre-se 
para receber e-alertas) deste 
jornal. Se você já possui uma 
conta registrada, esta será 

atualizada automaticamente.

Muitos jornais fornecem 
o índice de conteúdo mais 

recente em forma de notícias 
via RSS feed.

Descubra quais artigos
estão fazendo as manchetes

nas notícias globais.

Tão fácil como 1-2-3
Para aproveitar ao máximo nature.com, comece registrando a
sua conta pessoal. Estes três passos simples vão fornecer um
início de sessão único para as funcionalidades de nature.com e
são essenciais se você possui uma assinatura individual.

Este guia ilustra algumas das ferramentas e serviços premiados 
disponíveis em nature.com. Se você está procurando 
informação, buscando artigos relacionados, ou configurando 
alertas pessoais por e-mail ou RSS feed, saber como navegar  
à sua maneira em nature.com vai lhe facilitar a vida.

Introduza os seus  
dados pessoais.

Verifique as suas
informações e confirme.

Leia primeiro os artigos de 
pesquisa mais recentes — 
os artigos são publicados 

onlineantes da versão impressa.

Um guia para o site nature.com

Selecione os seus e-alerts 
(alertas por email) preferidos 

por tema ou publicação.



Tire o máximo proveito de um artigo 
Encontrar o artigo que você precisa é o seu ponto de partida, mas você pode fazer muito mais do 
que apenas lê-lo. Compartilhe sua pesquisa com amigos e colegas, envie seus comentários, exporte 
diagramas para slides, salve suas referências, acesse informação adicional (muitas vezes não 
disponível na versão impressa), e encomende o equipamento que você necessita.

Tipo de Artigo

DOI e dados úteis

Autores e instituições  
contribuidoras, com contato  

para correspondência incluso.

Os artigos começam  
com um resumo.

Título do artigo

Ler ou imprimir o artigo  
em formato PDF.

Entre em NatureProducts 
(Produtos Nature) para 
comparar e encomendar 
produtos e equipamentos 
utilizados em pesquisa.

Enviar o artigo para um colega  
ou amigo em formato PDF.

Exporte a informação de  
citação para o formato  

Word ou Notepad.

Marque o artigo dentro da 
sua conta Connotea para 

compartilhar a sua pesquisa 
com outras pessoas.

Envie a sua opinião para 
análise na seção letters to the 

Editor (Cartas ao Editor).

Navegue pelo artigo através 
destes links.

Legends for Supplementary Tables 1 and 2.

Supplementary Table 1. RNAi screen identifies 283 human genes required for West 

Nile virus (WNV) infection. All of the identified 283 genes that qualified the selection 

criteria are arranged in alphabetical order. Column E shows how many individual 

siRNAs scored out of the four comprising the pool against each gene, when tested 

separately. Columns G, L, Q, V and AI: shows the fold reduction in WNV infection when 

the indicated genes were silenced with either individual siRNAs (G, L, Q, V) or pooled 

siRNAs (AI); and columns H, M, R, W and AJ are the corresponding Z-scores (standard 

deviation (SD) from the mean infection of control samples). The relative cell numbers 

(RCN, number of cells in gene silenced wells/number of cells in control) for G, L, Q, V 

and AI are shown in I, N, S, X and AK; and the corresponding SD are shown in J, O, T, 

Y and AL. Column AN shows fold reduction of dengue virus (DENV) infection (column 

AO shows the corresponding SD) when genes were silenced with pooled siRNAs. The 

RCN corresponding to AN is shown in AP (AQ shows the corresponding SD). ‘NT’ 

indicates not tested in the individual siRNA screen against WNV. ‘NTD’ indicates not 

tested against dengue virus.

Supplementary Table 2. RNAi screen identifies 22 human genes whose silencing 

enhances West Nile virus (WNV) infection. All of the identified 22 genes that qualified 

the selection criteria are arranged in alphabetical order. Column E shows how many 

individual siRNAs scored out of the four comprising the pool against each gene, when 
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Abra Supplementary info  
(Informação Suplementar)  

em formato PDF.

Entre em PubMed  
(Publicações) para artigos 
adicionais destes autores.

Entre em NatureJobs (Empregos 
na Nature) para vagas de 

emprego em áreas relacionadas.
Alguns artigos oferecem no  
final a opção de comentar e 

participar da discussão.

Figuras, métodos e referências  
estão incorporados no artigo  

e podem ser expandidos  
para tela cheia.

Todas as referências estão listadas 
com links no final do artigo.

Os anúncios publicitários 
encontrados em nature.com 

estão claramente identificados 
e dispostos de acordo com  

o conteúdo do artigo.



Procurando respostas? 
Encontrar a informação certa em nature.com é fácil e intuitivo. Campos de pesquisa estão presentes no canto superior direito de todas as páginas 
dos jornais, com a opção Advanced search (Pesquisa avançada) para fornecer resultados mais refinados. A funcionalidade Save Search (Salvar 
pesquisa) da nature.com permite-lhe salvar e voltar a utilizar os termos de pesquisa, com novos resultados detectados e fornecidos automaticamente.

Para ir além do artigo 

podcasts: baixe arquivos de áudio destacando  
o melhor da semana em ciência do Nature e assuntos.

video:  aproveite os vídeos online com os cientistas  
a discussão e análise dos cientistas, à medida que 
compartilham as suas descobertas.

blogs:  dê a sua opinião sobre as notícias do dia 
ou discussões ampliadas sobre os outros jornais.

arquivos do google earth: Descubra como o uso 
recente de programas como o Google Earth pode ajudar 
os cientistas a descobrir e a compartilhar informação.

Refine ainda mais a sua  
pesquisa, por autor, por título  

de artigo, por data, etc.

Este exemplo de pesquisa foi

para ‘West Nile’, em todos os

jornais NPG, sem intervalo de 

data especificado.

Pesquise por DOI  
(Identificador Digital de Objeto)

Selecione estes links para refinar 
ou reiniciar sua pesquisa.

Altere a forma de visualização
dos resultados utilizando as

listas de opções.

Selecione para ocultar o 
‘summary’ (resumo) e ‘context’ 

(contexto) do artigo.

Clique nos links para ler o 
resumo ou acessar o artigo em 

texto integral ou versão PDF.

Selecione a aba Saved Searches 
(Pesquisas salvas) para visualizar 
a sua lista pessoal de resultados 
de pesquisa armazenados. Isto é 

explicado na imagem da tela abaixo.

CrossRef Search (Pesquisa por 
Referências) ativa uma busca livre 
de texto integral entre editoras de 

conteúdos acadêmicos de pesquisa.

Escolha como quer visualizar  
os seus resultados
 •  por relevância
 •  por data
 •  por publicação
 •  por tipo de artigo
 •  até 100 resultados por página

Se deseja pesquisar novamente 
utilizando os mesmos termos, 
selecione Save Search (Salvar 

Pesquisa) e os artigos mais 
recentes serão automaticamente 
detectados para você. Você pode 

alterar os termos de pesquisa  
e visualizar novos resultados  

a qualquer momento ou receber 
os resultados no seu endereço 

de e-mail registrado.

Refine a sua pesquisa
por jornais específicos  
ou áreas temáticas.

Pesquise utilizando palavras-
chave e refine sua pesquisa

em publicações selecionadas.

Mais: gráficos interativos, testes, galerias de vídeo, imagens, animações e muito mais. 
 
Para se informar sobre as novas funcionalidades a serem implementadas em nature.com, visite regularmente  
o versão de teste beta do site em www.nature.com/launchpad


