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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 instalar

Inicie o processo por um acesso institucional, ou seja, logado aos
computadores institucionais (Intranet), Wifi institucional ou Portal
institucional.

Acesse o Portal da Informação (portal.ufpr.br) > 
Em Bases  de Dados Restritas > Identifique a base DynaMed Plus >
Acesse DynaMed Plus > Clique em Get the DynaMed Plus Mobile App.



Como instalar

Inclua um e-mail que você possa acessar do seu celular e clique Send.

OBSERVAÇÃO: Não é necessário que seja e-mail institucional, porém o
envio do e-mail deve partir de um acesso institucional.



Como instalar

No seu celular acesse o e-mail que
receberá de donotreply@ebsco.com.

Clique em Step 1 e baixe o 
aplicativo gratuitamente no 
seu smartphone ou tablet.



Como instalar

Exemplo:
Instalação do
aplicativo via
Google Play.

Clique em I accept para 
aceitar os termos e 
condições de uso.



Como instalar

Retorne ao e-mail e clique em Step 2 (autentication key).

Aguarde a 
autenticação e 
posteriormente, 
clique em Continue. 
Abra a página do 
conteúdo.



Como instalar

O sistema oferece 3
possibilidades para baixar
o conteúdo da DynaMed
Plus.

Online Only – é necessário
acesso a Internet para
acessar o conteúdo
Partial Install – conteúdo
sem imagens. Para acessar
as imagens será necessário
estar conectado à
Internet.
Full Install – conteúdo
com imagens.

Só é necessário baixar o
conteúdo uma vez, pois as
atualizações serão automáticas.



Aplicativo DynaMed Plus

É possível pesquisar
os termos (tópicos)
por categoria
(Browse by Category).

O sistema está
ordenado
alfabeticamente.

Ao selecionar o
termo (tópico)
desejado é possível
navegar dentro do
Sumário clínico.
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Compartilhar

Notas



Aplicativo DynaMed Plus

É possível pesquisar
e utilizar as
calculadoras
(Calculators).

As calculadoras
estão ordenadas
alfabeticamente.

Ao selecionar a
calculadora é
possível utilizá-la
diretamente no
sistema.

Campo de 

busca

Recursos do aplicativo
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Notas



Aplicativo DynaMed Plus

É possível retornar 
aos itens favoritos 
em Bookmarks e 
consultar o 
histórico de 
pesquisa  em 
History. 

Favoritos

Histórico



Aplicativo DynaMed Plus

É possível 
acompanhar as 
atualizações do 
sumário clínico em 
Recent Updates.

Em My Updates

você terá acesso às 

atualizações dos 

tópicos que você 

está acompanhando.

Em All Updates

você pode 

acompanhar todas 

as atualizações do 

Sumário clínico.

Além disso, você 

pode habilitar para 

verificar apenas as 

atualizações de 

prática que ocorreram 

no Sumário clínico. 



Aplicativo DynaMed Plus

Clicando sobre você terá acesso também:
● Configurações do usuário;
● Atualização de status;
● Informação do dispositivo;
● Informações sobre a DynaMed Plus;
● Informações sobre o aplicativo;
● Termos de uso;
● Ferramenta para encaminhar Feedback para

a equipe de profissionais que atualiza o
Sumário clínico;

● Recurso de ajuda;
● Sair do sistema.
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