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A DynaMed™ é uma ferramenta focada no médico, projetada para facilitar o atendimento ao paciente. É uma 
ferramenta eficiente e baseada em evidências. A próxima geração do DynaMed combina as informações baseadas 
em evidências da mais alta qualidade com uma experiência personalizada e amigável, que fornece respostas 
precisas rapidamente. Neste tutorial, veremos como pesquisar no DynaMed e como seguir os Tópicos e atualizações.



Comece digitando seus termos de pesquisa na caixa de pesquisa. Enquanto você digita, a DynaMed exibe 
tópicos e pesquisas correspondentes aos seus termos. Selecione um tópico da DynaMed na seção GO TO 
para ir diretamente a ele ou selecione um termo de pesquisa em SEARCH FOR para exibir uma lista de 
resultados. Ou clique na Lupa a qualquer momento para visualizar uma lista de resultados.



Use os links na parte superior para visualizar todos os resultados ou todas as imagens relacionadas aos 
seus termos de pesquisa. Clique no título para visualizar um tópico ou clique nos três pontos verticais 
para visualizar todas as seções de um Tópico.



Em seguida, clique em um dos itens para ir diretamente para a seção do tópico.



Ao visualizar um tópico da DynaMed, as atualizações mais recentes das informações podem ser 
visualizadas clicando em UPDATES.



Para visualizar as seções individuais do registro, clique no cabeçalho desejado na coluna à esquerda.



Para seguir os tópicos da DynaMed, clique no botão Follow (círculo com sinal de mais dentro) e selecione uma das opções 
de email disponíveis. Você pode optar por receber: apenas atualizações em mudança de prática, todas as atualizações ou 
apenas visualizar atualizações na tela inicial do DynaMed sem receber e-mails. Nota: Você deve estar conectado à sua conta 
pessoal para seguir os tópicos.
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Voltando à tela inicial, você verá as atualizações dos tópicos seguidos em Recent Updates. 
Você também verá uma lista completa dos tópicos seguidos, à direita, para acesso rápido em FOLLOWED.
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Para navegar pela DynaMed, clique no menu suspenso Specialties e selecione uma especialidade.
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A qualquer momento, você pode clicar no link Help para visualizar o guia do usuário da DynaMed.



Para obter mais ajuda, visite

O site de suporte da EBSCO 
http://connect.ebsco.com

e o site de Treinamentos em Português via WEBEX:
https://ebsco-portuguese.webex.com

O Guia de Ajuda da DynaMed
http://bit.ly/dynamed-ajuda

http://connect.ebsco.com/
https://ebsco-portuguese.webex.com/
http://bit.ly/dynamed-ajuda
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