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1. APRESENTAÇÃO

O CREMERJ, investindo na educação médica continuada, renovou o convênio
com a EBSCO Brasil Ltda. disponibilizando e ampliando o conteúdo científico na área
da medicina aos médicos e estudantes de medicina do Estado do Rio de Janeiro.
Seguem, abaixo, as bases de dados disponíveis conforme apresentação no site
da Ebsco.

1.1 DYNAMED™
A Dynamed é um portal de medicina baseada em evidências, criada por médicos
para médicos.
O portal possui mais de 3.000 tópicos organizados em resumos clínicos e
monitoram mais de 500 revistas médicas diariamente, tornando-se um recurso
indispensável para auxiliar o médico no seu trabalho diário, de forma conveniente e
segura.
1.2 EBSCO HOST
A EBSCO Host além de oferecer a Dynamed, fornece várias bases de dados
relacionadas à área médica. Abaixo, segue a descrição das bases de dados oferecidas
ao CREMERJ.
1.2.1 Medline Complete
Esta base de dados fornece o texto completo dos periódicos científicos mais
importantes no campo da pesquisa médica. MEDLINE Complete oferece mais de 2.060
periódicos indexados na MEDLINE.
Seguem alguns títulos de destaque: Annals of Internal Medicine, Diabetes, BMJ:
British Medical Journal, Gut, Immunology, entre outros.
1.2.2 Cochrane Collection Plus
A mais completa coleção de bases de dados da Biblioteca Cochrane.
Cochrane Collection Plus é uma fonte essencial de dados de alta qualidade de
point of care para ambos os prestadores e os responsáveis pela pesquisa, o ensino, o
financiamento e administração em todos os níveis da profissão médica.
Todas as bases de dados disponíveis na Cochrane Collection Plus
são publicadas pela Wiley & Sons, Ltd.
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1.2.3 Database of Abstracts of Review of Effects (DARE)
O Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) inclui resumos de
resenhas sistemáticas publicadas sobre os efeitos de tratamentos de saúde em todo o
mundo, analisados de forma crítica de acordo com critérios de alto padrão. Essa base
de dados fornece acesso a resenhas de qualidade sobre assuntos que ainda não
passaram por uma análise Cochrane.

1.2.4 NHS Economic Evaluation Database (NHS EED)
O Banco de dados de avaliação econômica do NHS (NHS EED) auxilia tomadores
de decisão da área de assistência médica apresentando informações sobre custos e
efeitos de medicamentos, tratamentos e procedimentos. Avaliações econômicas - a
análise acessível de dois ou mais tratamentos médicos - de todo o mundo são
identificadas sistematicamente, descritas e analisadas quanto à qualidade, enquanto
seus pontos fortes e fracos relativos são explorados e realçados. O banco de dados
contém mais de 6 mil resumos de avaliações econômicas com qualidade analisada e
mais de 21 mil registros no total. O NHS EED é produzido pelo Centre for Reviews and
Dissemination (CRD, Centro de Análises e Disseminação) da University of York, UK.
1.2.5 Health Technology Assessments (HTA)
O banco de dados Health Technology Assessments (HTA) fornece detalhes e
avaliações contínuas sobre análises de tecnologia de saúde (estudos médicos, sociais,
éticos e implicações econômicas de intervenções na área da saúde) de todo o mundo.
O objetivo do banco de dados é aprimorar a qualidade e a relação custo-benefício da
saúde. Além de resenhas sistemáticas, o HTA contém pesquisas contínuas e
completas sobre testes, questionários e avaliações econômicas.

1.2.6 Abstracts In Social Gerontology
A base de dados bibliográfica Abstracts in Social Gerontology torna essencial o
conteúdo relacionado com a terceira idade, prontamente disponível para pesquisadores
de gerontologia. Os interessados na área de geriatria se beneficiam deste recurso que
inclui registros bibliográficos sobre a psicologia do envelhecimento, maus-tratos, a
sociedade e os idosos, e outras áreas-chave de relevância para os estudos geriátricos.

1.2.7 Ageline
O Ageline é voltado exclusivamente para a população a partir de 50 anos de
idade e para questões de envelhecimento. Essa base de dados é a principal fonte de
literatura em gerontologia social e inclui conteúdo relacionado ao envelhecimento em
áreas como ciências da saúde, psicologia, sociologia, trabalho social, economia e
políticas públicas. Indexa mais de 600 periódicos científicos, livros, capítulos de livros,
relatórios, dissertações, guias de consumo e vídeos educativos. A publicação abrange
desde 1978 até os dias de hoje, com cobertura selecionada de 1966 a 1977.
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2

ACESSO À BASE DE DADOS

Figura 1

Figura 1 - Para utilizar as bases de dados, o médico ou o estudante de medicina
deverá acessar a página do CREMERJ (www.cremerj.org.br) e fazer o login na ÁREA
DO MÉDICO ou na ÁREA DO ESTUDANTE;
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Figura 2

Figura 3

Figuras 2 e 3 - Após o login, acessar “Portal do Conhecimento Médico” na
“Biblioteca Eletrônica” ou através do balaio;
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Figura 4

Figura 4 - Clique no link indicado.
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2.1

DYNAMED

Figura 5

Figura 5 - Clique no ícone da Dynamed;

Figura 6

Figura 6 - Insira o termo de pesquisa no campo de busca e clique em Pesquisar. Há
também a opção de Procurar por categorias (1). Lembre-se que os termos devem
estar em inglês;
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Figura 7

Figura 7 - Na lista de resultados, clique no tópico desejado (2). Pode-se visualizar itens
específicos clicando no símbolo (+) de cada tópico (3);

Figura 8

Figura 8
- Exibição do termo e das subseções desejadas (4 e 5);
- Pesquisar no Texto (6): para pesquisar um termo dentro do tópico;
- Alerta (7): aviso por e-mail sobre a atualização do tópico;
- Imprimir (8);
- Enviar por e-mail (9);
- Copiar o link (10).
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2.2 EBSCO HOST

Figura 9

Figura 9 - Clique no ícone da Ebsco Host. Nesse ícone é possível ter acesso as bases
de dados citadas no capítulo anterior;

Figura 10

Figura 10
– Registrar-se (1): caso queira personalizar sua conta, é necessário se registrar nesse
ícone;
- Pasta (2): para acessar pesquisas salvas;
- Preferências (3): para configurar e personalizar o acesso;
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- Idiomas (4): escolher o idioma desejado. Dessa forma, as ferramentas e os
resultados das pesquisas serão apresentados de acordo com o idioma escolhido;
- Novos Recursos (5): apresentação de novos produtos e serviços da Ebsco;
- Ajuda (6);

Figura 11

Figura 11 – Selecione a base de dados desejada (7) ou selecione todas (8) e clique
em continuar;

Há duas formas de pesquisa: Pesquisa Básica e Pesquisa Avançada, que serão
apresentadas a seguir.
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2.2.1 EBSCO Host: Pesquisa Básica

Figura 12

Figura 12
– Digite o termo desejado e clique em pesquisar (1);
– Criar alerta (2): para receber o alerta por e-mail, digite o termo desejado;
Lembre-se que os termos devem estar em inglês
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Figura 13

Figura 13 - Na página de resultados, aparecem os filtros (1) e os resultados (2).
À medida que os critérios são utilizados, mais refinado fica o resultado. Nesse caso,
pode escolher por texto completo, referências disponíveis e data de publicação, por
exemplo;
Observação: Em data de publicação, pode ter até dois anos posteriores à presente
data. Isso indica que a EBSCO possui registros bibliográficos do que vai ser publicado.
Nestes casos, o autor autoriza alguma forma de contato.

13

Figura 14

Figura 14
- Source Types (1) - o tipo de publicação;
- Assunto: Título Principal (2) - fundamentado em termos normalizados (tesauros);
- Assunto (3) - baseado em palavras-chave;

Figura 15

Figura 15
- Publicação (4) – escolher o nome da publicação;
- Idade (5) – Faixa etária;
- Sexo (6) – Feminino ou Masculino;
- Geografia (7) - Local de publicação;

14

Figura 16

Figura 16 - Agora em resultados (2), será explicado as devidas funções;

Resultados
• A barra superior dos resultados é
composta por:
– Paginação
– Classificação por revelevância
– Opções de página: permite personalizar a
exibição de resultados
– Avisar/Salvar/Compartilhar: permite criar
alertas, salvar e compartilhar a lista de
resultados
22/1/2013

http://support.ebsco.com/
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Figura 17

Figura 17 - A lista de resultados permite ser compartilhada em redes sociais somente
para quem estiver corretamente autenticado;
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Figura 18

Figura 18 - O resultado apresenta uma breve descrição contento: Título, autor, fonte,
palavras-chave e base de dados. Permite-se adicioná-lo à pasta pessoal. É possível
ver as imagens utilizadas em alguns arquivos de modo individual (8);

Figura 19

Figura 19 - As formas de acesso disponíveis para alguns arquivos são em HTML e/ou
PDF;
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Figura 20

Figura 20 - Ao clicar no nome do arquivo, disponibiliza-se a barra de formato do
documento (9), o documento (10) e a barra de Ferramentas (11);

Figura 21

Figura 21
- Formato do documento (9) - formas de visualização e a busca por resultados
semelhantes;
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Figura 22

Figura 22
- Documento (10) é apresentado o registro bibliográfico completo;

Figura 23

Figura 23
- Ferramentas (11) - são apresentadas todas as ferramentas. As ferramentas de Listen
(Ouvir) e Traduzir só são disponibilizadas no formato HTML;
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Ferramentas
• A ferramenta de Adicionar
à pasta, fica disponível em
várias áreas da plataforma:
– Na página de resultados
– Na página do resultado
– Nas abas de
Avisar/Salvar/Compartilhar

• Esta ferramenta permite
adicionar conteúdo na
pasta pessoal, funciona
como uma função de
“Favoritar”
22/1/2013

http://support.ebsco.com/
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Figura 24 – Adicionar à pasta

Ferramentas
• A ferramenta de
Imprimir permite fazer
a impressão do
registro bibliográfico:
– No formato
apresentado ou
demais opções
– No formato próprio
– Nos seguintes
formatos de citação:
• AMA; APA; Chicago;
MLA ou Vancouver
22/1/2013

http://support.ebsco.com/

35

Figura 25 - Imprimir
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Ferramentas
• A ferramenta Enviar
por email permite:
– Enviar o documento
como anexo
– Enviar o registro
bibliográfico
– Enviar os seguintes
formatos de citação:
• AMA; APA; Chicago;
MLA ou Vancouver

– Personalizar o
remetente
22/1/2013

http://support.ebsco.com/
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Figura 26 – Enviar por e-mail

Ferramentas
• A ferramamenta Salvar
permite salvar o
registro bibliográfico no
computador de acesso.
– No formato apresentado
ou demais opções
– No formato próprio
– Nos seguintes formatos
de citação:
• AMA; APA; Chicago;
MLA ou Vancouver

22/1/2013

http://support.ebsco.com/
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Figura 27 - Salvar
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Ferramentas

• A ferramamenta Citar permite visualizar os formatos
de citações do artigo, são eles
– AMA; APA; Chicago; MLA ou Vancouver
22/1/2013

http://support.ebsco.com/
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Figura 28 - Citar

Ferramentas
• A ferramamenta
Exportar permite
exportar o registro
bibliográfico para
diversos tipos de
softwares e em
diversos formatos.

• Destaque para os
gestores bibliográficos,
como Zotero e Citavi.

28/1/2013

http://support.ebsco.com/
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Figura 29 - Exportar
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Ferramentas

• A ferramenta Criar observação permite criar
observações que ficam guardadas na pasta
pessoal e permitem o acesso posterior ao
documento e à observação.

22/1/2013

http://support.ebsco.com/
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Figura 30 - Criar

Ferramentas

• A ferramenta Link permanente cria
automaticamente um link para dar acesso
direto ao documento.

22/1/2013

http://support.ebsco.com/
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Figura 31 – Link Permanente
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Ferramentas

• A ferramenta Marcar como favorito é a área
social das ferramentas que permite o
compartilhamento do artigo nas redes sociais.
– Nota: somente terá acesso ao conteúdo quem estiver
corretamente autenticado na plataforma.

22/1/2013

http://support.ebsco.com/
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Figura 32 – Marcar como favorito

Ferramentas
• A ferramentar Listen
(Ouvir), foi desenvolvida
para deficientes visuais e
para praticantes de uma
segunda língua
• Atualmente só existe a
possibilidade em HTML e
no idioma inglês.
• O aplicativo permite
escolher o sotaque,
velocidade de leitura e o
download em mp3.
22/1/2013

http://support.ebsco.com/
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Figura 33 - Listen
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Ferramentas
• A ferramenta
Translate (Traduzir)
serve para traduzir o
texto para mais de 20
idiomas.
• É um tradução
automática, que
permite conhecer o
conteúdo do
documento.
22/1/2013

http://support.ebsco.com/
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Figura 34 – Traduzir
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2.2.2 EBSCO Host: Pesquisa Avançada

Figura 35

Figura 35 - a Pesquisa Avançada funciona como uma pesquisa básica, a diferença é
a utilização de operadores booleanos e outros recursos para uma pesquisa mais
refinada;

Figura 36
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EXEMPLOS:
AND (INTERSECÇÃO) – Eclampsia AND Hypertension
Usado para relacionar termos, serão recuperados documentos que têm as duas palavras
ocorrendo simultaneamente no(s) campo(s) para onde a pesquisa estiver sendo
direcionada;
OR (UNIÃO) - Eclampsia OR Hypertension
Usado para somar termos, serão recuperados documentos que têm uma ou outra
palavra no(s) campo(s) para onde a pesquisa estiver sendo direcionada;
NOT (EXCLUSÃO) - Eclampsia NOT Hypertension
Usado para refinar termos, serão recuperados documentos que incluem a primeira
palavra, excluindo documentos que excluem a segunda no(s) campo(s) para onde a
pesquisa estiver sendo direcionada.
Figura 37

Figuras 36 e 37 – Na pesquisa booleana (and, or, not), utilize dois ou mais termos e,
se preferir, selecione o campo a ser pesquisado;

Figura 38

Figura 38 - Na área Opções de pesquisa há modos de pesquisa, expansores e
limitadores para maior refinamento dos resultados. Em Modos de pesquisa, a opção
Pesquisa Smart Text serve para pesquisar através de citação de um determinado
artigo;
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Figura 39

Figura 39 - Há também Limitadores especiais para cada base de dados escolhida. A
partir da lista de resultados da pesquisa, o passo a passo é o mesmo que o da
Pesquisa Básica (2.2.1, figura 17 à figura 35).
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2.3 PESQUISA POR PUBLICAÇÕES NA MEDLINE COMPLETE

Figura 40

Figura 40 - Clique no ícone da

;

Figura 41

Figura 41 – No ícone da MEDLINE Complete, clique em Lista de Títulos;
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Figura 42

Figura 42 - As opções de pesquisa são:
(1) - digitando o nome da publicação;
(2) - opção de selecionar o resultado da pesquisa por ordem alfabética, por assunto e
descrição ou corresponder qualquer palavra;
(3) - inicial da publicação.
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3 ACESSO POR DISPOSITIVO MÓVEL

3.1

DYNAMED

A DynaMed está disponível como um aplicativo móvel, compatível com
dispositivos como o Android, BlackBerry, iPhone, iPad e iPod touch, entre outros. As
informações abaixo contêm dicas para requerimento de número de serial e instruções
de instalações para cada um dos dispositivos. Dynamed Mobile é desenvolvido por
Tecnologia Skyscape.
A versão DynaMed Mobile é uma aplicação com as seguintes características:
Fixador de endereço como página inicial e toolbars para facilitar a navegação;
Histórico de pesquisas;
Pesquisa por índice;
Modificação do tamanho da fonte;
Lista de índices (A-Z)
Links "See Also" (Ver também) para resultados relacionados;
SmartTabs para eficiente navegação.

a) Requisitos Técnicos

A Dynamed Mobile requer 100 MB de espaço interno ou cartão de memória de
dispositivo móvel e 100 MB de espaço em disco rígido em dispositivos Windows.
Observação: Somente arquivos com extensão .pdf podem ser salvos em cartão
de memória.
Requerimento de Número de Serial da Dynamed
Para requerer o número de serial, é necessário solicitar diretamente na
Biblioteca/CPEDOC do CREMERJ através do e-mail (cpedoc@crm-rj.gov.br), telefone
(21-3184-7181) ou pessoalmente (localizado na sede do CREMERJ).
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Requerimento de Sincronização
Antes de começar o processo de instalação em um PC ou Mac, certifique-se de
sincronizar o dispositivo móvel no seu computador. Para certificar-se de que está
automaticamente registrado, é necessário verificar no momento da instalação do
Dynamed Mobile via Windows, que esteja ativado uma conexão de internet.

b) Instalação da Dynamed Mobile

Atenção: Antes de começar estas instalações, certifique-se se está conectado à
internet!

Figura 43

Figura 43 - Ao receber seu número serial (o serial encontra-se na biblioteca), abra o
navegador no seu aparelho, entre no site do SkyScape (repositório de aplicativos
mobile)
https://www.skyscape.com/register/login.aspx?ReturnUrl=securefmyaccount.
aspx para criar uma nova conta que permitirá o acesso ao aplicativo Dynamed Mobile.
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Para
instalar
o
aplicativo
mobile
do
SkyScape,
acesse
https://www.skyscape.com/sml/ ou diretamente pelo Google Play (Android
Market)
(https://market.android.com/details?id=com.skyscape.android.ui&feat
ure=search_result);
Para continuar a instalação do Dynamed Mobile, certifique-se de que você tem
seu login e senha do SkyScape e o número serial em mãos, pois durante a
instalação estas informações serão solicitadas;
Entre no aplicativo SkyScape instalado em seu aparelho;
No SkyScape, toque na opção Ferramentas (Tools);
No próximo menu, toque na opção Install SkyScape Resources;
Digite o seu número serial, login e senha;
No próximo menu, deve estar habilitada a opção Dynamed Mobile para
instalação. Toque nesta opção para instalar. A instalação é necessária uma
única vez.

c) Uso do Dynamed Mobile pelo SkyScape
1. Entre no aplicativo SkyScape;
2. Toque na opção All SkyScape Programs do menu lateral para visualizar
Dynamed;
3. Basta clicar sobre Dynamed para utilizar o recurso.
É importante lembrar que a atualização do conteúdo do Dynamed Mobile
não é feita automaticamente, portanto, você precisa refazer todo o processo de
instalação periodicamente para obter as atualizações mais novas de conteúdo da
base Dynamed.
Para mais informações, acesse o link http://dynamed.ebscohost.com/access/mobile.
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3.2

EBSCO

Figura 44

Figura 44 - Clique no ícone da

;

Figura 45

Figura 45 - Para receber instruções e a chave para acesso, digite o e-mail e clique em
enviar.
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4 TUTORIAIS DA EBSCO

A Ebsco disponibiliza no próprio site tutoriais em português para auxiliar o
usuário.

Figura 46

Figura 46 – Na primeira página, clique em Site de Suporte da Ebsco ou EBSCO
Support Site no final da página;

Figura 47

Figura 47 - Para selecionar o idioma desejado, clique em International Resourches;
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Figura 48

Figura 48 - Selecione o idioma desejado;

Figura 49

Figura 49 – Selecione o tutorial. Para treinamentos on line, clique em Web Training.
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