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Crie uma conta pessoal

• Passo 1: 

Acesse DynaMed desde sua 
instituição e crie uma conta 

pessoal.

www.dynamed.com

Computadores institucionais
www.dynamed.com

Rede de Wi-fi
www.dynamed.com

- Site da Biblioteca
- Biblioteca virtual

Prontuário Eletrônico do 
Paciente
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1. Clique em Sign 
In
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1. Clique em
Register now 
(Registrar-se)
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3.Preencha o 
formulário e clique 

em Register
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1

2

34

1. Fácil acesso à informação de 
conta e ao rastreio de créditos 
CME (Educação Médica 
Continuada)

2. Lista de temas seguidos

3. Temas vistos recentemente

4. Atualização de evidência dos 
temas gerais (All Topics) e dos 
temas segudos (My Topics)

1

2

3

4

Pronto! Você possui uma 
conta pessoal e um acesso 

personalizado!

Apresentador
Notas de apresentação
Take the info on this slide and apply it in call outs with same style as other sides to the next slide
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Como baixar a aplicativo móvel?
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1. Baixe o app na
App Store ou Play 

Store

2. Escolha a 
opção de 

preferência

3. Clique em I 
accept , 

aceitando os
termos e 

condições
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4. Escolha o tipo
de autenticação

5. Sign In: clique 
em Sign In para 
incluir os dados

6. Você será
redirecionado. Clique 

em Continuar

7. Inclua seus
dados de Conta

pessoal

Conecte-se ao
Wi-Fi institucional

Entre com uma
conta pessoal
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Acesso online 
exclusivo

8. Escolha o tipo
de instalação

Acesso offline para 
texto e online para 

imagens

Acesso offline para 
texto e imagens
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9. Pronto! Acesse
DynaMed de 

qualquer lugar!

Faça buscas com 
termos em inglês

Busque por
especialidade

Acompanhe seus
pontos de CME 

(Educação Médica
Continuada)

Mude as 
configurações do 
app (instalação)
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Dúvidas?

Anna Carolina Alencar

+55 11 995549919

acalencar@ebsco.com
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