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Sumário

• Passo a passo para acesso
−Slide 3 a 17

• Usuários Android: orientação em caso de erro
−Slide 18

• Funcionalidades do aplicativo
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1. Inicie o 
processo por 
um acesso 
institucional.
Verifique onde sua
instituição está
disponibilizando a 
DynaMed Plus

Acesso institucional:

• Computadores institucionais
− Intranet, Prontuário Eletrônico do 

Paciente;

• Wifi institucional
• Portal web institucional
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2. Acesse
DynaMed Plus 
e clique em
Get the 
DynaMed Plus 
Mobile App
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2. Inclua um 
e-mail que 
você possa
acessar do seu
celular e clique 
em Send.
Não será necessário um 
e-mail institucional, pode 
ser pessoal.
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4. Do seu celular, 
acesse o e-mail 
que receberá de 
donotreply@ebsco.com
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5. Clique no Step 1
e baixe o aplicativo
gratuitamente no 
seu smartphone.
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5. Clique para 
aceitar os Termos
e Condições
(I Accept).
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6. Volte para o e-mail 
e clique no Step 2 -
authentication key.
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Passo 7

7. Abra a página e 
prepare-se para 
baixar o conteúdo
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8. Você terá a 
possibilidade de 
baixar o conteúdo
com imagens 
(1005 MB) e sem
imagens (553 MB).
Avalie o espaço do seu celular
e baixe o conteúdo.
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10. Baixar o conteúdo
pode levar entre 20 e 
30 minutos, ou
menos, a depender da 
velocidade de internet. 
Você só precisará
baixar uma vez e a 
atualização será
automática.
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Pronto! 
Acesse o conteúdo
online ou offline a 
partir do seu
dispositivo móvel.
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Usuários Android: orientação em caso de erro

O acesso por Android pode apresentar um erro. 

Para que este erro não ocorra, siga os seguintes passos:

• Após o passo 5 (Step 1 - baixar o aplicativo no Google 
Play) NÃO abra o aplicativo.

• Retorne para o e-mail e siga o passo 6 (Step 2), clicando 
em authentication key. 

• Após autenticar, o aplicativo será aberto automaticamente 
e você poderá seguir os demais passos deste passo a 
passo.
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Sumário Clínico

Bloco de notas
Favoritos

Busca dentro do 
texto de um 

tópico

Funcionalidades
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Anna Carolina Alencar

EBSCO Health - Gerente de Implementação de Projetos

acalencar@ebsco.com

Dúvidas?
Problemas de acesso?
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