A melhor ferramenta de busca clínica já está
disponível na UNICAMP. Conheça ClinicalKey
A Unicamp oferece ao seu corpo clínico o acesso ao ClinicalKey, a melhor ferramenta
de busca clínica que disponibiliza a informação mais atual e abrangente para todas as
especialidades médicas e cirúrgicas com rapidez e segurança.
ClinicalKey complementa o fluxo de trabalho dos médicos nos hospitais, reduz o risco
de erros clínicos e aumenta o tempo de cuidado aos pacientes.
Acesse www.clinicalkey.com e descubra:
1 A maior biblioteca médica do mercado para todas as especialidades médicas e
cirúrgicas: mais de 1.000 e‐Books, 500 periódicos, 2.800 monografias de
drogas, 15.000 vídeos de procedimentos, 3.000.000 de imagens para
download e muito mais
2 Customize ClinicalKey de acordo com seu fluxo de trabalho individual. As
buscas salvas poupam o tempo do médico, armazenam os termos mais
buscados e tornam o acesso mais rápido e fácil
3 A informação mais atual na hora que você precisa. Filtragem dos resultados de
busca por meio de subcategorias clinicamente relevantes: tipo de estudo, data,
especialidade e tipo de conteúdo
4 Respostas para todas as especialidades médicas e cirúrgicas. Protocolos
médicos (Guidelines), Procedures Consult de educação ao paciente, MEDLINE
indexado por completo e ensaios clínicos
5 Lista de leitura: Reading List poupa o tempo dos médicos, permite salvar
conteúdos para posterior leitura.
6 Faça apresentações com 1 clique: com a ferramenta Presentation Maker você
captura e exporta imagens para o Power Point, facilitando o preparo de
palestras, aulas e educação ao paciente.
7 Primeira consulta: o First Consult é um recurso à beira do leito, com
informações rápidas, precisas e baseadas em evidências sobre centenas de
condições médicas e cirúrgicas.

E mais: Clinicalkey permite o download de arquivos pdf, ganhar crédito CME,
acesso pelo celular, atualização 24 horas, compartilhamento de informações,
criação de alertas personalizados que avisam os médicos sobre novas
informações disponíveis.

ClinicalKey já está disponível na Unicamp. Para fazer seu registro, siga as
instruções abaixo:
1. Acesse www.clinicalkey.com
2. Clique em Register
3. Complete todos os dados solicitados e clique em Register
4. Pronto! Seu registro foi realizado com sucesso.
Para usar o Clinicalkey após ter se registrado:
1. Acesse www.clinicalKey.com
2. Clique em Login
3. Preencha com o usuário e senha cadastrados e clique em Login
4. Pronto! Você já pode usar ClinicalKey
Se você já for usuário do ScienceDirect ou Scopus, basta entrar com seu login e senha
para ter acesso imediato ao ClinicalKey. Neste caso, não será necessário se registrar
novamente.

Acesse já www.clinicalkey.com e saiba mais!

