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DynaMed Plus™ é a ferramenta de referência clínica que os profissionais de saúde consultam para 

responder questões clínicas. O conteúdo é escrito por uma equipe internacional de profissionais e 

pesquisadores de saúde selecionados que sumarizam as evidências e fornecem uma análise objetiva. 

Neste tutorial, vamos conhecer a busca na DynaMed Plus, bem como a visualização de tópicos e 

atualizações recentes.



Comece a inserir seus termos de busca na caixa de pesquisa. Conforme você digita, a DynaMed Plus 

apresenta temas e pesquisas correspondentes aos seus termos. Selecione um tópico DynaMed Plus na 

seção Go To para ir diretamente para o tema ou selecione um termo de pesquisa em Search para exibir 

uma lista de resultados. 

Ou clique no botão Search a qualquer momento para ver uma lista de resultados.



Quando um tópico DynaMed Plus for uma correspondência exata para seus termos de pesquisa, ele será 

exibido no topo da lista de resultados. 

Ao clicar em um dos links você será levado diretamente para aquela parte do sumário clínico.



Use os links na parte superior para ver todos os resultados, todas as imagens ou calculadoras relacionadas 

com os termos de pesquisa. As imagens e as calculadoras mais relevantes são exibidas com todos os 

resultados.



Ao visualizar um sumário clínico, as atualizações mais recentes podem ser visualizadas clicando no 

sinal de mais [+] na parte superior. Clique no link View Update para ver mais detalhes sobre o conteúdo 

atualizado.



Você pode pesquisar dentro do texto de um sumário clínico, inserindo um termo dentro de campo de busca 

e clicando na lupa. Todas as ocorrências disponíveis do seu termo serão destacadas em amarelo. 

Clique no X para eliminar a busca e remover os destaques.



Para ver as seções individuais no interior do sumário clínico, clique no tópico desejado na coluna à 

esquerda. Neste exemplo, vamos clicar em Treatment. 



Todas as informações de tratamento e subseções são exibidas. Para fechar os tópicos de tratamento, clique 

em no link Treatment novamente. 

Ao navegar no tópico, a seção que você está lendo é indicada com um destaque no topo do sumário.



Clique em Follow, digite seu endereço de e-mail e selecione uma frequência para ser notificado quando um 

tópico DynaMed Plus foi atualizado.



Clique em Print e selecione as seções que você gostaria de imprimir. Seu conteúdo selecionado é exibido 

em uma nova aba de seu navegador com caixa de diálogo para imprimir.



Os sumários clínicos da DynaMed Plus são atualizados diariamente. As atualizações mais recentes podem 

ser vistas na tela inicial. Clique no link de um tópico atualizado para visualizá-lo ou clique no link View All 

para visualizar todas as atualizações da DynaMed Plus.



Para filtrar as atualizações por área de especialidade, clique na opção limitar por categoria, Limit by 

Category, e selecione uma especialidade.



Você pode limitar atualizações recentes para aquelas que são sinalizadas como mudança de prática  selecionando 

Practice Changing Updates Only. Atualizações de mudança de prática  são artigos adicionados ao DynaMed 

Plus que podem mudar padrões de prática ou decisões médicas de um profissional de saúde.

Clique em Follow para criar um alerta e ser notificado quando os tópicos selecionados, ou todos eles, forem 

atualizados. 



DynaMed Plus também está disponível através de um aplicativo móvel para iPhone, iPad e dispositivos 

Android. Clique no link Mobile Use para enviar um email com uma chave de autenticação. Siga as 

instruções no e-mail para baixar e instalar o aplicativo.



Clique no link Feedback para enviar um feedback para a equipe editorial da DynaMed Plus. Você pode 

enviar comentários e perguntas gerais, bem como comentários associados a um sumário clínico específico 

da DynaMed Plus.



A qualquer momento, você pode clicar no link Help para visualizar o sistema completo de ajuda online.



Para mais informações, visite o nosso site de suporte em 

http://support.ebsco.com

http://support.ebsco.com/

