
Rápido
Reconhece conceitos e oferece atalhos

Completo
Conteúdo atual em mais de 30 especialidades médicas

Conveniente
Facilita descobrir, compartilhar e aplicar conteúdo em qualquer lugar

Confiável
Conteúdos da Elsevier, o nome no qual  profissionais de saúde do mundo inteiro confiam

Topic Pages

Presentation Maker Educação do Paciente 
(Patient Education)

Salve Conteúdos (Saved Content)

Aplicativo ClinicalKey

.  Acesse mais de 1,400 páginas de doenças, 
cobrindo fatores de risco, tratamentos, 
manifestações clínicas e muito mais.

.  Selecione imagens dos resultados 
da busca e crie apresentações 
rapidamente!

.  Escolha a partir de 15.000 
folhetos educacionais e 
customizáveis para se 
adequar à necessidade  
de cada paciente. 

.  Clique no ícone Save a partir dos 
resultados da busca e navegação para 
armazenar conteúdo – coloque tags em 
itens que quer acessar mais rapidamente.

.  Oferece insights de  melhores resultados para o 
paciente em qualquer momento, em qualquer 
lugar, - disponível para dispositivos Apple e 
Android. Não tem o aplicativo no dispositivo que 
você está usando? A interface para dispositivos 
móveis em ClinicalKey.com se adapta ao seu 
celular, tablet ou dispositivo móvel para encontrar 
respostas rápidas e evidências robustas.

ClinicalKey é uma fonte de busca clínica que torna mais 
fácil encontrar e aplicar conhecimento relevante.

Lead with answers.

Ter uma conta pessoal no ClinicalKey permite que você 
personalize sua experiência usando atributos especiais.

5 Passos Simples para Criar uma Conta Pessoal.

Lead with answers. Visite ClinicalKey.com!

Acesse clinicalKey.com a partir da rede de sua instituição ou no intervalo do IP.

Clique no link Register.

Forneça os dados solicitados – seu endereço de email será o seu username.

Confirme sua senha ao entrar com ela novamente.

Parabéns! Você acaba de criar uma nova conta pessoal.

Se você precisar acessar o ClinicalKey fora da rede de sua instituição, por  
favor entre em contato com o administrador da sua instituição ou clique 
em Acceso Remoto no menu na parte superior direita de sua tela 
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Respostas Rápidas Baseadas  
em Melhores Evidências

Cartão para Referência Rápida

Apoio para Melhores Resultados 
no Ponto de Cuidado

Acesso Individual para Mais Benefícios



ClinicalKey faz com que você vá além 
de buscar, como também, apresentar 
de maneira mais rápida e fácil. 

Resultados de Busca, Filtros, 
Navegação e Conteúdo Selecionado.

Presentation Maker

Smart Search
Comece digitando na barra de busca. A Smart Search oferece atalhos imediatamente.

AutoSugestão (AutoSuggest)
Como parte da Smart Search, a AutoSugestão oferece ideias e páginas de temas para 
conteúdos rápidos no ponto de atenção.

Scoped Search
Acesse Scoped Search de qualquer lugar no ClinicalKey. Limite os resultados por tipo de 
conteúdo, ou delimite a busca a uma publicação.

Resultados de Busca (Search Results)
Conteúdo apresentado em ordem de relevância, baseado no termo da busca.

Filtros (Filters)
Reduza os resultados por Fonte, Tipo, Especialidades, Tipo de Estudo e Data.

Navegação (Browse)
Ao invés de pesquisar, navegue através do botão de navegação no topo 
– acesse uma única página coletando todos os diferentes tipos de conteúdos 
e realçando os livros e jornais mais recentes.

Conteúdo Selecionado (Selected Content)
Realça o melhor conteúdo para doenças específi cas, como fi brilação atrial, 
falência cardíaca, infarto do miocárdio, e hipertensão, que proporciona 
a resposta rápida  para o cuidado do paciente.

Use o Presentation Maker para criar 
apresentações de maneira rápida e simples.

Dúvidas? Entre em contato conosco:
0800 026 5340 – Ligue grátis das 9h às 18h30
(de segunda a sexta-feira).

Clique no ícone do 
Presentation Maker na 
busca  e nos resultados de 
navegação  para adicionar 
imagens à apresentação.

Acesse o item no 
menu do usuário 
para editar várias 
apresentações de 
uma só vez.

Clique Export 
para converter sua 
apresentação para o 
PowerPoint ou Keynote.
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