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DynaMed Plus

A DynaMed Plus é uma ferramenta de referência clínica,
cujo conteúdo é escrito por uma equipe internacional
de profissionais e pesquisadores da área de saúde que
sumarizam as evidências e fornecem uma análise
objetiva.

Para utilizar a DynaMed Plus você deve acessar o Portal
da Informação (https://www.portal.ufpr.br/), percorrer
o menu lateral esquerdo em “Fontes de Informação” e
clicar em Bases de Dados Restritas. A lista de bases
restritas está em ordem alfabética, na qual você pode
identificar a base DynaMed Plus.

https://www.portal.ufpr.br/


Como pesquisar

Na caixa de pesquisa insira os termos (tópicos) que deseja consultar.
A ferramenta apresenta temas e pesquisas que correspondam aos
termos inseridos.

Na seção Go To é
possível ir diretamente
para o tópico
pesquisado.

Na seção Search For é
possível acessar todos os
resultados referentes ao
tópico pesquisado, além
de imagens e
calculadoras.



Como pesquisar

É possível utilizar os links para visualizar:
● todos os resultados;
● todas as imagens; e
● as calculadoras relacionadas ao item pesquisado.



Como pesquisar

Quando o item pesquisado corresponder exatamente, ele será exibido
no topo da lista de resultados.

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



Como pesquisar

Ao acessar o sumário clínico é possível conhecer as atualizações mais
recentes clicando sobre [+].

Em view update é possível acessar mais detalhes sobre o conteúdo
que foi atualizado e também visualizar a informação ao longo do
texto.



Como pesquisar

Visualização da
informação ao
longo do texto.

Todas as informações apresentam hiperlinks para os documentos
produzidos por instituições e centros de pesquisa, referências
bibliográficas para artigos e outras informações importantes para o
profissional da área da saúde.



Como pesquisar

É possível pesquisar termos dentro do texto do sumário clínico. Para
isso, insira os termos dentro do campo de busca.
Todas as ocorrências serão destacadas em amarelo.
Para remover o destaque e eliminar a busca, clique sobre



Como pesquisar

É possível pesquisar nas seções do sumário clínico. Para isso, clique no
tópico desejado na coluna à esquerda.
No exemplo abaixo, vamos clicar em Prevention and Screening.



Como pesquisar

Todas as informações da seção e suas subseções serão exibidas.
Para fechar a seção basta clicar novamente sobre Prevention and
Screening.
A seção na qual você está navegando é indicada com um destaque no
sumário clínico.



Outros recursos da base DynaMed Plus

Utilize Follow para encaminhar notificações sobre as atualizações do
tópico para seu e-mail.
Defina a frequência com que deseja ser notificado (uma vez ao dia,
uma vez por semana ou uma vez por mês).



Outros recursos da base DynaMed Plus

Utilize Print e selecione todo o conteúdo ou as seções que deseja
imprimir.
O conteúdo selecionado será exibido em uma nova aba no navegador
juntamente como uma caixa de diálogo para impressão.



Outros recursos da base DynaMed Plus

Utilize E-mail para selecionar todo o conteúdo ou as seções que deseja
encaminhar por e-mail.



Outros recursos da base DynaMed Plus

Os sumários clínicos da DynaMed Plus são atualizados diariamente.
Na página inicial é possível ver as atualizações mais recentes em Recent
Updates.
Em View All é possível ver todas as atualizações.



Outros recursos da base DynaMed Plus

As atualizações podem ser filtradas por especialidade, para isso, basta clicar
sobre All Categories e selecionar a categoria desejada.
As atualizações mais recentes também podem ser filtradas pelas mudanças de
prática, para isso você pode verificar todas as categorias, ou selecionar a
especialidade desejada, e habilitar Practice Changing Updates Only.
Assim, como já mencionado anteriormente, você pode utilizar a função Follow
para encaminhar notificações quanto as atualizações do tópico para seu e-mail.



Outros recursos da base DynaMed Plus

A DynaMed Plus possui a ferramenta Feedback que pode ser utilizada para
encaminhar comentários, perguntas gerais e/ou dúvidas sobre o sumário clínico
especializado.



Outros recursos da base DynaMed Plus

Ao clicar em Help você será direcionado para o sistema de ajuda on-line da
EBSCO.



Outros recursos da base DynaMed Plus

A DynaMed Plus também está disponível por meio de um aplicativo móvel para
iPhone, iPad e dispositivos Android.
Clique em Get the DynaMed Plus Mobile App para encaminhar um e-mail com
a chave de autenticação.
Siga as instruções recebidas por e-mail para baixar e instalar o aplicativo.
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