
Olá novo Usuário!

Você agora tem acesso ao ClinicalKey.

Aqui você encontrará um passo a passo de todas as ferramentas

disponíveis na plataforma. Boas buscas!



Quer acessar o ClinicalKey?

Siga os passos abaixo e navegue pelos mais de 1300 livros disponíveis

em texto completo, mais de 690 revistas científicas, monografias de

drogas, vídeos, imagens, panfletos de educação ao paciente, diretrizes e

muito mais!



Vamos começar as buscas. 

Para uma experiência completa utilizando todos os

recursos do ClinicalKey (salvamento de imagens,

arquivos .PDF de artigos científicos e muito mais),

navegue sempre logado no seu usuário – para criar seu

login basta clicar na opção REGISTRAR (à direita, no

topo da pagina).



Preencha as informações

solicitadas para a criação do seu

usuário (utilize seu domínio de 

e-mail institucional).

Para concluir,  aceite o “Acordo

de Usuário Registrado” e 

clique no botão REGISTRAR.

Automaticamente seu nome

aparecerá no topo da tela.



Navegue no ClinicalKey



Se você souber onde está o conteúdo 

que busca, acesse as Estantes de 

Conteúdos, clicando na área 

“BROWSE” - para Livros, Periódicos, 

Monografia sobre drogas, Diretrizes ou 

nas demais estantes para acessar outros 

conteúdos. 



Esta é a estante de “Livros”.

Clique em “Especialidades”

para filtrar os livros OU digite o

nome do título procurado OU

selecione a primeira letra do

título (as estantes sempre

estarão organizados por ordem

alfabética).

Você também pode rolar sua

tela para visualizar a lista

completa.



Caso deseje visualizar os livros 

em língua portuguesa, basta 

alternar as abas de idioma, o 

ClinicalKey disponibiliza mais de 

310 títulos em língua  portuguesa.



Ao iniciar a digitação do nome 

de um título, o ClinicalKey já 

trará a lista de títulos que 

contenham a expressão 

digitada (sugestão automática).

Clique no título desejado para 

visualizar o sumario e 

conteúdo completo.



Esta é a página de sumário 

dos livros. Clique no 

capítulo desejado para 

acessar o conteúdo 

completo, sempre por 

capítulo.



Você também pode pesquisar

por um termo específico no livro

em que está navegando, através

da barra de busca “Pesquisar

este livro”



Esta é a visualização padrão de um 

conteúdo do ClinicalKey. 

À esquerda da tela, você encontrará 

os tópicos do conteúdo do capítulo. 

À direita, os ícones de ferramentas 

interativas e informações sobre o 

conteúdo.



Para usar os atalhos de Outline, basta clicar

no link e ClinicalKey trará o texto que

você busca.



Além do conteúdo, ClinicalKey também

disponibiliza ferramentas para aprimorar sua

experiência através dos ícones: Salvar nos

favoritos (Tags), Salvar em .PDF ou enviar

por E-mail à outros usuários.

O ícone “CME “é exibido para conteúdos

que, ao serem visualizados, são

contabilizados como possíveis créditos para

Educação Médica Continuada.



O segundo ícone exibido é o ícone

“Salvar”. Clique para salvar o

conteúdo em uma pasta favorita

personalizada no ClinicalKey. Esta

pasta poderá ser acessada de qualquer

dispositivo, basta ter acesso ao

ClinicalKey.



Para criar uma nova

pasta personalizada

(favoritos), clique

em “Nova Tag”



Digite o nome de sua

preferência e clique em

“Adicionar”.

Importante – não esqueça de

concluir esse processo ou sua

pasta de favoritos não será

criada!



Caso queira selecionar uma pasta

já criada para salvar o conteúdo,

clique em “Adicionar Tag” e

selecione a pasta desejada.



Basta clicar em “Feito”

para continuar navegando

ou em “Ir para salvos”

para acessar suas pastas

favoritas.



Para acessar suas pastas favoritas

(Tags) à qualquer momento, durante

a navegação, clique no ícone com

três barras localizado próximo ao seu

nome no topo da tela.



Clique na opção

“Conteúdo Salvo”



Esta é a exibição de suas pastas

com todas as Tags” criadas.

À direita, você pode selecionar

as pastas. À esquerda, você

visualizará o conteúdo de cada

pasta selecionada.



Você também pode compartilhar uma pasta favorita

“Tags”, com outros usuários (com todo o conteúdo que

foi salvo na mesma, inclusive os vídeos e imagens).

Basta clicar no ícone “Compartilhar”.

Selecione a pasta a ser compartilhada e insira os e-mails

que deseja enviar o conteúdo.

Para acessar o conteúdo, os destinatários devem ter

acesso ao ClinicalKey



O terceiro ícone exibido é a opção para “Baixar

PDF”.

O arquivo em PDF também pode ser baixado

através do ícone/símbolo ao lado do título dos

capítulos ou artigos (no caso dos periódicos).



O quarto e ultimo ícone exibido no menu é a opção “E-mail”.

Ao clicar você poderá compartilhar com outros usuários, o capítulo do livro ou artigo

que deseja, por e-mail, diretamente da plataforma.

Para acessar o conteúdo, os recipientes precisarão do acesso registrado habilitado

(login criado) no ClinicalKey



Para navegar na estante de

Periódicos, selecione a

opção “Periódicos” no

Menu Inicial



Ao clicar em “Periódicos”, você

acessará a estante de revistas do

ClinicalKey.

A navegação e interações são as

mesmas demonstradas para estante

de livros – filtre por especialidade,

título ou primeira letra.



Aqui, buscamos como exemplo a

expressão “Lancet”, para encontrar toda

a coleção de periódicos “The Lancet”



Quer receber os novos artigos

por e-mail?

Clique em “Assinar” e receba

alertas de suas publicações

preferidas em seu e-mail

cadastrado.

Quer procurar um conteúdo

específico dentro do Periódico?

Digite o termo procurado em

“Pesquisar em Periódicos”



Para acessar os artigos, selecione

o volume e edição que procura.

Os “Articles in Press” são

artigos que já foram aceitos e

aprovados, porém, ainda não

foram publicados em uma

edição. Você também pode

acessá-los.



Você também pode buscar o conteúdo disponível em ClinicalKey através da ferramenta de

busca. Basta digitar a palavra que você está procurando e ClinicalKey trará os resultados

relacionados à sua busca.



Ao iniciar a digitação, a ferramenta “Smart Search” trará algumas sugestões alternativas

de busca, como por exemplo, ao buscar pela expressão “cancer” o ClinicalKey sugere a

busca também das expressões: “cancer complications, cancer pain e cancer

diagnostics”.

No ClinicalKey também é possível buscar por expressões em língua portuguesa e

encontrar os resultados.



Caso você queira acessar uma “Visão Geral da Doença”

(resumos de condições clínicas), pesquise pelo termo

desejado e clique no menu em “Ver tópico completo”



O ClinicalKey possui mais de 1400 Topic Pages (Visão Geral da Doença) –

páginas que exibem atalhos e materiais relevantes de conteúdos relacionados a

uma patologia ou condição clínica buscada.



Basta clicar no conteúdo desejado para acessar o texto completo. Por exemplo, a

monografia da droga Docetaxel.



Monografias Sobre Drogas: 

Visualize as indicações e 

dosagem, administração, 

parâmetros de monitoramento, 

contraindicações, 

nomenclaturas globais e outras 

informações relacionadas a uma 

droga.



Para visualizar outros

resultados, clique em “Mais

resultados”. Dessa forma

você voltará para a página

clássica de resultados do

ClinicalKey.



Filtros de resultados são exibidos

sempre ao lado esquerdo. É

possível filtrar por tipo de Fonte,

Especialidades e Data e muito

mais.

Basta clicar nos filtros e

selecionar o que delimitará sua

busca. Você pode, inclusive,

cruzar estes filtros para

especificar ainda mais sua busca.



Ao selecionar o filtro 

“Clinical Overviews”, 

serão exibidos resultados 

apenas desta fonte.

Clinical Overviews, são 

materiais voltados para 

consulta à  beira do leito e 

tomada de decisão, ou 

esclarecimento de dúvidas 

rápidas.



Na tela inicial ao clicar na seta laranja

à esquerda da “barra de busca” é

possível fazer um pré-filtro,

delimitando sua pesquisa por livros,

periódicos, testes clínicos,

monografias sobre drogas, diretrizes,

educação do paciente, clinical

overviews, multimídia, procedures

consult e foco clínico.



Aqui, temos exemplos de 

resultados pré-filtrados por 

multimídias.

Encontrou uma imagem e quer 

usa-la em uma apresentação?

Para utilizar as imagens do 

ClinicalKey em apresentações, 

basta clicar na imagem.



Ao clicar na imagem, uma janela se abrirá, abaixo da imagem você

verá os ícones de interação com o conteúdo. Clique na opção

“Adicionar à Apresentação” – segundo ícone abaixo da imagem –

para adiciona-la à uma apresentação.



Você pode selecionar uma

apresentação já criada ou

criar uma apresentação nova.



Clique em “adicionar” para que a 

imagem seja incluída em sua 

apresentação.



Para gerenciar suas apresentações,

clique no ícone com três barras

localizado no canto superior

direito da tela para acessar o

Menu.

Clique em “Apresentações” para

acessar suas apresentações.



Quer fazer o download de

sua apresentação para o

Power Point?

Selecione a apresentação e

clique em “Exportar”



Pronto! ClinicalKey fez

um download da sua

apresentação com uma

imagem por slide,

legendas, referências e

direitos autorais. Boa

apresentação!



Aqui, temos exemplo de 

resultados pré-filtrados por 

“Procedures Consult”, com 

informações sobre 

procedimentos. 



Selecione o procedimento a ser visualizado e tenha acesso a um passo-a-passo

completo de procedimentos, com apoio de vídeo, imagens, ilustrações anatômicas,

checklist de equipamentos, fatores de risco, procedimento, avaliação de resultados e

informações sobre o procedimento e muito mais...



As atividades realizadas no

ClinicalKey somam créditos de

educação médica para os usuários.

Os créditos são reconhecidos pela

American Medical Association

como AMA PRA Category 1 Credit.



Para acessar seus créditos, acesse o menu

do usuário e selecione a opção

“CME/MOC”.



Clique em “Solicitar Crédito” para

obter seus certificados.



Clique em “Solicitação” selecione as

categorias de “Procurou por” e “Uso

aplicado” e então clique em “Submeter”

para preencher uma pesquisa e ter

acesso ao seu certificado.



BOAS BUSCAS!


