
GESTÃO 2021-2022



1•PASSO

ACESSE O SITE DA SBD: 
WWW.SBD.ORG.BR



2•PASSO

ACESSE A ÁREA RESTRITA 
FAÇA SEU LOGIN 
UTILIZANDO SEU CPF E SENHA



3•PASSO
LOGADO EM SUA CONTA

CLIQUE NO MENU DERMATOLOGISTAS
E ACESSE BIBLIOTECA SBD



4•PASSO
VOCÊ ESTÁ NO SITE DA BIBLIOTECA

DESÇA A TELA ATÉ ENCONTRAR
A SESSÃO BASE DE DADOS
CLIQUE NO BANNER DESTINADO AO ACESSO À PLATAFORMA



5•PASSO
VOCÊ ESTÁ NA EBSCOHOST

A PLATAFORMA OFERECE AS 
SEGUINTES FUNCIONALIDADES:

MEDLINE

DYNAMED

PERIÓDICOS ELETRÔNICOS

EBOOKS
LIVROS ELETRÔNICOS



MEDLINE

Esta base de dados fornece o 
texto completo dos periódicos 
científicos mais importantes no 
campo da pesquisa médica. 
MEDLINE Complete oferece o 
texto completo de mais de 
2.400 periódicos indexados na 
MEDLINE.



DYNAMED
Uma ferramenta de referência clínica criada por médicos para médicos 
e outros profissionais de saúde para uso no local de atendimento. Com 
resumos clinicamente organizados com mais de 3.200 tópicos, a base 
fornece o conteúdo mais recente e recursos com relevância, validade e 
conveniência, tornando a ferramenta um recurso indispensável para res-
ponder a maioria das questões clínicas durante a prática.

Atualizado diariamente, os editores DynaMed monitoraram o conteúdo 
de mais de 500 revistas médicas em uma base diária. Cada artigo é ava-
liado por relevância clínica e validade científica. A nova evidência é 
então integrada com o conteúdo existente e conclusões gerais são alte-
radas conforme o caso, o que representa uma síntese da melhor evidên-
cia disponível. Através deste processo de vigilância sistemática da litera-
tura, a melhor evidência disponível determina o conteúdo DynaMed.

Principais características das bases de dados:
• Acesso online, simultâneo e ilimitado - acesso remoto através de local 

de acesso restrito no website da Instituição;
• Pesquisa integrada com portais de acesso aberto, como Scielo, DOAJ, 

PubMed, BDTD;
• Interface única de busca em português, o EBSCOhost;
• Tradutor automático do texto completo para o português;
• Permite fazer buscas por palavras - chave, assunto, autor, entre outros;
• Diferentes formatos de citação disponíveis (ABNT, Vancouver, etc.)
• Pode-se salvar os artigos pesquisados, imprimir, enviar (e-mail) ou 

guardar na base (MyEBSCOhost);
• MyEBSCOhost, ferramenta que permite salvar pesquisas em uma 

conta pessoal para posterior consultas;
• Criação de alerta de pesquisas;
• Criação de pastas;
• Ahead of prints disponíveis;
• Ferramenta para compatibilidade de fármacos;
• Uso em aplicativos EBSCO e DynaMed;
• Atualização diária;



PERIÓDICOS
Mais de 5.000 periódicos indexados.
Alguns títulos da área de Dermatologia que serão disponibilizados:
• Journal of the American Medical Association (JAMA)
• JAMA Dermatology
• Acta Dermato-Venereologica
• Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica
• Acta Dermatovenerologica Croatica
• American Journal of Clinical Dermatology
• Archives of Dermatological Research
• Archives of Dermatology
• Australasian Journal of Dermatology
• BMC Dermatology
• British Journal of Dermatology
• Clinical & Experimental Dermatology
• Contact Dermatitis
• Cutaneous & Ocular Toxicology
• Der Hautarzt
• Dermatologic Therapy
• Dermatology
• Experimental Dermatology
• Indian Journal of Dermatology, Venereology & Leprology
• International Journal of Dermatology
• Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft
• Journal of Cosmetic Dermatology
• Journal of Cutaneous Laser Therapy
• Journal of Cutaneous Medicine & Surgery
• Journal of Cutaneous Pathology
• Journal of Dermatologic Surgery
• Journal of Dermatologic Surgery & Oncology
• Journal of Dermatological Treatment
• Journal of Dermatology
• Journal of Drugs in Dermatology
• Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology
• Skin Research & Technology



EBOOKS
E-Books Clinical Collection possui 4.106 títulos 
em especialidades médicas, de enfermagem, 
saúde e clínica geral. Os títulos em EBook Clinical 
Collection começam em 2008 e atualizações re-
gulares são feitas de modo que os títulos mais re-
centes substituem o conteúdo mais antigo.

A coleção inclui títulos de editoras, tais como:
• Springer Publishing
• De Gruyter
• Wiley
• SAGE Publications
• American Academy of Orthopaedic Surgeons
• Emerald
• Clinical Publishing Oxford
• World Scientific Publishing Company
• Landes Bioscience
• Elsevier Science

LIVROS ELETRÔNICOS



GESTÃO 2021-2022


