G UIA P RÁ TI C O
Com Micromedex, você terá acesso a recursos e informações
clínicas sobre:
■ Doenças
■ Interações Medicamentosas
■ Educação ao Paciente
Acesse HTTP://APLICACAO.PERIODICOS.SAUDE.GOV.BR/, entre com
seu email e senha e clique nos logos Micromedex Solutions.

DOENÇAS
Na BARRA DE BUSCA PRINCIPAL,
procure por nomes de doenças em inglês.

Exemplos (em inglês): chronic renal failure, amyloidosis, sepsis,
hodgkin’s disease, rheumatoid arthritis, constipation, pericarditis,
depression, nephrolithiasis, ascites
Acesse RESPOSTAS RÁPIDAS sobre doenças clicando diretamente
nas seções do painel à esquerda ou acesse RESPOSTAS
APROFUNDADAS para informações adicionais.

No documento detalhado:
■ Etiology/Pathophysiology; etiologia/patofisiologia
■ Medical History; história médica, fatores de risco
■ Findings; achados
■ Tests; testes para diagnósticos de doenças
■ Diagnostic Criteria; critério diagnóstico
■ Differential Diagnosis; diagnósticos diferenciais
■ Risk Assessment; avaliação de risco
■ Management Goals; metas do cuidado
■ Drug Therapy; terapia medicamentosa
■ Non-Procedural Therapy; terapias secundárias
(não-farmacológica / não procedimento-específica)

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Acesse a aba INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS a partir do menu
superior.

Digite o nome dos medicamentos para verificar as interações
medicamentosas.

Filtre as interações por categoria e clique nos pares de
medicamentos para mais detalhes da interação (como manejo
clínico, tempo de início, literatura, etc).

EDUCAÇÃO AO PACIENTE
Clique na aba CARENOTES para acessar a interface de Educação
ao Paciente.
•

Digite na barra de busca nomes de medicamentos e doenças
em inglês e clique em SEARCH, ou

•

Procure pelo índice clicando nas abas CARE AND CONDITION
TITLES, DRUG TITLES e LAB TITLES, ou

•

Clique na aba HOT LISTS para uma seleção de documentos
de doenças já traduzidos para o português.

Exemplos de tópicos (em inglês): Allergy and Immunology, Critical
Care, Dental Health, Dietetics, Hepatology, Neonatology, Plastic Surgery,
Physical Therapy, Trauma, Otolaryngology etc
Exemplos de documentos:
Sports Medicine: Ankle Sprain, Weight Loss Tips for Athletes, How to
Give a Back Massage
Women’s Health: Episiotomy, Morning Sickness, Emergency
Contraception
Cardiology: Leg Edema, Low Sodium Diet, Atrial Fibrilation
Gerontology: Fall Preventions for Older Adults, Pain Management in the
Elderly, Dementia
Medicamentos: Cyclosporine, Fentanyl, Warfarin, Metronidazole

Selecione o documento que deseja, o tipo de documento
(inpatient—internação, discharge—alta, ambulatory—ambulatório,
etc) e clique na língua desejada.

Você pode imprimir o documento direto da plataforma clicando
em PRINT ou pode copiar o documento (Ctrl+C), colá-lo em um
editor de textos (Ctrl+V) e fazer as edições que desejar antes de
imprimir.

MICROMEDEX NO SEU CELULAR
Através do aplicativo da Micromedex, é possível acessar as
informações resumidas sobre medicamentos—como dose,
indicação, monitoramento, reações adversas e toxicologia.
Para acessá-lo, siga o passo-a-passo abaixo:
1. Acesse a AppStore (dispositivos iOS) ou
Google Play (dispositivos Android)
2. Busque por Micromedex
3. Faça o download do aplicativo FREE DRUG
REFERENCE.
4. Ao abrir o aplicativo, este irá lhe solicitar uma senha de acesso. Pegue
a sua dentro da plataforma da Micromedex, através de seu computador,
clicando no botão Download Mobile Apps, abaixo indicado.

5. Cada senha lhe garantirá o acesso ao aplicativo por 3 meses. Expirado
esse prazo, será necessário atualizar o aplicativo e buscar uma nova
senha na plataforma da Micromedex.

DICA: TRADUTOR
Utilizando o navegador Google Chrome, instale a extensão
disponível em http://goo.gl/8blgZA (ou faça uma busca por Google
Translate Chrome).
Uma vez instalada, selecione o que deseja traduzir na Micromedex
e clique no botão que aparece ao lado da seleção:*

* As traduções feitas pelo Google Translate servem apenas como guia no caso de dificuldade
no entendimento da língua inglesa, e nunca devem ser usadas como evidência para a
tomada de decisão. Micromedex não se responsabiliza por traduções não-ideais realizadas
pelo Google Translate.
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