
 

Elsevier ClinicalKEY™  

Dicas para os utilizadores  

A ClinicalKEY é uma plataforma de conhecimento, que lhe permitirá aceder mais rapidamente que 

nunca, à informação clínica importante que necessita. Ainda que a ClinicalKEY tenha sido desenhada 

para ser de uso intuitivo, apresentamos aqui alguns conselhos que ajudarão a tirar o máximo partido 

possível do produto.  

Introdução  

Seleção do navegador de Internet mais adequado 

A ClinicalKEY pode ser utilizada com os seguintes navegadores de Internet:  

 Firefox 7.0 e superiores  

 Chrome 15 e superiores  

 Internet Explorer 8 e superiores  

 Safari  

No entanto, o melhor rendimento será obtido utilizando Firefox ou Chrome. Não é recomendado o uso 

de Internet Explorer 7 (ou anteriores).  

Registo de conta pessoal:  

Pode receber as credenciais de acesso à ClinicalKEY, por meio de uma mensagem de correio eletrónico, 

contendo uma ID de registo e senha, bem como uma hiperligação à ClinicalKEY. 

 Use esta hiperligação e introduza a sua ID de registo e a senha. De seguida deverá criar um novo 

nome de utilizador e uma nova senha. O novo nome de utilizador será o mesmo que o endereço 

de correio eletrónico indicado, desde que tenha menos de 50 caracteres  

 A senha deve ter entre 5 e 20 caracteres. Não são obrigatórios caracteres especiais.  

Como aceder à sua conta:  

Se já está registado e quer iniciar uma sessão com sua conta na ClinicalKEY, simplesmente clique no 

botão “Login”, no canto superior direito da página de arranque da ClinicalKEY. Introduza o seu nome 

de utilizador e senha, e comece a pesquisar.  

Se acede à ClinicalKEY através da assinatura de uma instituição, recorde-se que só poderá aceder à sua 

conta, se estiver conectado através da rede dessa instituição.  

Fim de sessão  

A ClinicalKEY extinguirá a sua sessão automaticamente após 30 minutos de inatividade. Poderá voltar a 

iniciar uma sessão a partir da página de arranque.  

Se esquecer o seu nome de utilizador ou senha:  

Se esqueceu o seu nome de utilizador ou senha clique na ligação “Forgotten your username or 

password?” que aparece no quadro de inicio de sessão.  



 

Se apenas esqueceu a senha, basta digitar o endereço de correio eletrónico que está a utilizar como 

nome de utilizador. ClinicalKEY enviará uma mensagem de correio eletrónico, com uma ligação onde 

deverá clicar. Essa ligação dará acesso a uma página de mudança de senha. Introduza aqui uma nova 

senha para iniciar a sessão.  

Avisos legais:  

Pode aceder à Declaração de Privacidade da ClinicalKEY, ao Contrato de Utilizador Registado e aos 

Termos e Condições, clicando nas diversas ligações no rodapé de todas as páginas da ClinicalKEY. 

Pesquisa na ClinicalKEY  

Como pesquisar na ClinicalKEY:  

A caixa de entrada de termos a pesquisar, foi colocada no centro da página de arranque da ClinicalKEY, 

para que lhe seja mais fácil iniciar a pesquisa. Simplesmente escreva o termo na caixa de pesquisa e 

clique em “Search”.  

Pode usar truncatura, acrónimos, aspas e operadores booleanos na sua pesquisa:  

 Truncatura: se não está seguro da ortografia do termo que deseja pesquisar, simplesmente use 

um asterisco para substituir um ou mais caracteres desconhecidos, ou o ponto de interrogação 

para substituir um único caracter desconhecido. Por exemplo, se não está seguro de como se 

escreve “clopidogrel”, pode pesquisar “clopid*” ou “clopodogr?”.  

 Siglas ou acrónimos: as siglas (por exemplo: “ICC”) estão incluídas na nossa taxonomia exclusiva 

EMMeT (Elsevier Merged Medical Taxonomy), pelo que a ClinicalKEY as reconhecerá sem 

necessidade de perder tempo a escrever complexos termos clínicos.  

 Aspas: escreva o seu termo de pesquisa entre aspas, para encontrar os conteúdos que contenham 

apenas as palavras digitadas nessa precisa ordem.  

 Operadores booleanos: pode restringir a pesquisa mediante o uso dos operadores And, Or, e Not. 

“And” permite encontrar conteúdos que contenham 2 palavras ou frases (por exemplo, “cystic 

fibrosis and prednisone”). “Or” encontrar conteúdos que contenham quaisquer de duas palavras 

ou frases (por exemplo, “cystic fibrosis or prednisone”). “Not” permite eliminar conteúdo que 

contém uma determinada palavra ou frase (por exemplo, “cystic fibrosis not prednisone”).  

Sugestão Automática:  

À medida que escreve, a ClinicalKEY sugere-lhe termos automaticamente.  



 

Esta é uma funcionalidade intuitiva da ClinicalKEY, que permite antecipar os resultados 

correspondentes ao seu termo de pesquisa, enquanto o digita. Clicar nas sugestões, pode ajudá-lo a 

refinar os resultados da pesquisa, alcançando mais rapidamente a resposta mais relevante para a sua 

pergunta. 

Apresentação dos resultados da pesquisa:  

Uma vez introduzida a pesquisa, verá a página Temática do Termo de Pesquisa. Esta página mostra o 

conteúdo de maior relevância clínica, relacionado com o seu termo de pesquisa. Consiste em 3 painéis.  

 Painel esquerdo: permite refinar os resultados da sua pesquisa, segundo vários filtros 

clinicamente significativos.  

 Painel central: apresenta os resultados da pesquisa. Por norma, incluirá os resultados de todos os 

tipos de conteúdo, todas as especialidades e todas as datas de publicação apresentadas por 

ordem de relevância clínica. O artigo de maior relevância clínica está na parte superior.  

 Painel direito: o conteúdo exato do painel da direita, pode variar segundo o tipo de conteúdo que 

haja selecionado no painel central. Em quase todos os casos, por norma, verá a antevisão do 

conteúdo selecionado. O painel de antevisão permite-lhe ver os parágrafos mais relevantes do 

conteúdo selecionado, antes de ter clicar para o visualizar na íntegra.  

Como filtrar os resultados:  

O painel esquerdo da página Temática do Termo de Pesquisa apresenta 

vários métodos de filtrar os resultados da pesquisa:  

 Por tipo de conteúdo: simplesmente clique numa caixa para restringir a 

pesquisa a artigos em periódicos, capítulos de livros, opiniões de peritos 

da First Consult, ou qualquer combinação dos 12 tipos de conteúdo 

disponibilizados na ClinicalKEY.  

 Por especialidade: se está interessado em resultados relativos a uma 

especialidade médica em particular, apenas tem de selecioná-la na lista. 

Na ClinicalKEY são representadas todas as especialidades médicas.  

 Por data: com um único clique pode filtrar os resultados para ver os 

últimos 6 meses, os últimos 12 meses, os últimos 18 meses, os últimos 2 

anos ou os últimos 5 anos. Para desactivar um filtro, simplesmente 

clique na caixa junto a “All” na parte superior de cada lista.  

Lista de leitura:  

Se vê um resultado que lhe interessa, mas não tem tempo de lê-lo na altura, 

pode arrastá-lo para a caixa “Reading List” na parte superior do painel direito 

para o guardar. 

Pode aceder aos artigos guardados na sua lista de leitura clicando na caixa 

“Reading List” ou selecionando a opção “Reading List ” no menu pendente 

“My ClinicalKEY”, na parte superior direita de cada página.  



 

Navegar na ClinicalKEY  

Navegar ou pesquisar:  

Em lugar de pesquisar por um termo determinado na ClinicalKEY, também pode navegar pela extensa 

coleção de revistas, livros, imagens e vídeos.  

Explorar Revistas:  

Para ver as edições e os artigos das revistas, use a ligação “Journals” na barra superior do ecrã. 

Aparecerá uma lista completa das revistas disponíveis na ClinicalKEY. Clicando no título de uma revista, 

acederá à página dessa publicação. Pode filtrar as revistas selecionando a especialidade no painel 

esquerdo, o que atualizará a lista no painel central.  

Explorar livros:  

Para ver o conteúdo dos livros, use a ligação “Books” na barra superior do ecrã. Aparecerá uma lista 

completa dos livros disponíveis na ClinicalKEY. Clicando no título, acederá ao índice desse livro. Clique 

no título de um capítulo no painel central para o ler, imprimir e/ou enviar por correio eletrónico.  

Explorar imagens e vídeos:  

Para ver as imagens e vídeos, use a ligação “Multimedia” na barra superior do ecrã. Aparecerá uma 

lista completa das imagens e vídeos disponíveis na ClinicalKEY. Clique numa miniatura para visualizar o 

conteúdo.  

Leitura do conteúdo da ClinicalKEY  

Selecionar o conteúdo de leitura:  

Uma vez encontrado o conteúdo que procura, seja pela função de pesquisa ou pela de exploração, 

basta clicar no registo no painel central para abrir o Leitor de Conteúdo.  

Leitor de conteúdo:  

O leitor de conteúdo compõe-se de 3 painéis:  

 Painel esquerdo: este painel apresenta um primeiro esboço do conteúdo, e separa-o em 

subsecções relevantes. Simplesmente clique no título de uma subsecção para saltar para esse 

ponto no conteúdo.  

 Painel central: apresenta o conteúdo selecionado. Se o desejar, pode minimizar os painéis 

esquerdo e direito para ampliar este painel.  

 Painel direito: o conteúdo do painel direito depende do tipo de conteúdo que esteja visualizando. 

Por regra geral, neste painel encontrará meios adicionais de navegação (por exemplo, as figuras e 

tabelas) e informação adicional (por exemplo referências, informação dos autores, etc).  

Imprimir o conteúdo de ClinicalKEY:  

Todo o conteúdo de ClinicalKEY pode ser impresso clicando no ícone de impressora na parte superior 

do painel central do Leitor de conteúdo. É permitida a impressão de artigos ou capítulos de livros para 

seu uso pessoal. A impressão de conteúdo para venda a terceiros infringe o contrato de assinatura.  

Pode imprimir o descarregar conteúdos para seu uso pessoal, não comercial, sempre que mantenha 

intatos todos os direitos de autor e outras indicações de propriedade. Não pode participar na recolha 

sistemática dos conteúdos do serviço para criar ou recriar, direta ou indiretamente, uma coleção, 

recompilação, base de dados ou diretório sem autorização prévia e por escrito da Elsevier.  



 

Partilhar conteúdo da ClinicalKEY com os pacientes:  

Podem-se imprimir cópias dos folhetos de informação para os pacientes para seu uso pessoal e não 

comercial.  

Citações:  

Os artigos e livros da ClinicalKEY devem citar-se segundo se indica na 10ª edição do AMA Manual of 

Style da American Medical Association.  

A citação das monografias de fármacos, imagens e materiais informativos para pacientes deve incluir o 

titular dos direitos de autor, o título do documento, o tipo de material (uma referência à ClinicalKEY 

com a URL apropriada) e a data em que foi visitada.  

A citação do material original da First Consult deve incluir o título do documento, o tipo de artigo (uma 

referência à ClinicalKEY com a URL apropriada) e a data em que foi publicada e visitada.  

Gerador de apresentações  

Função de arrastrar e soltar:  

As pesquisas na ClinicalKEY podem apresentar como resultado imagens e vídeos, para além de 

capítulos de livros e artigos em periódicos especializados. Qualquer resultado de imagem ou vídeo 

pode ser arrastado para a caixa “Presentation”, na parte superior do painel direito, e aí ser solto para 

criar uma apresentação que poderá ser utilizada para comunicar de uma forma dinâmica, a mais 

recente informação médica e cirúrgica aos colegas noutros contextos.  

Como organizar a sua apresentação:  

Para abrir o gerador de apresentações, clique na caixa “Presentation” ou selecione “Presentation 

Maker” no menu pendente “My ClinicalKEY” na parte superior direita de cada página. Isto permite ver 

todas as imagens que foram selecionadas para a apresentação. Aqui pode arrastrar imagens e vídeos 

para reorganizá-los, e também pode remover as imagens e vídeos de que já não necessite.  

Criação de uma apresentação em PowerPoint:  

Converter a suas imagens e vídeos guardados numa apresentação dinâmica de PowerPoint é tão fácil 

como clicar na opção “Export to PowerPoint” situada na parte superior esquerda da janela do gerador 

de apresentações.  

Permissões:  

Os utilizadores autorizados da ClinicalKEY têm autorização para utilizar o conteúdo desta para 

apresentações não comerciais. Devem manter intatas todas as referências a direitos de autor e outras 

indicações de propriedade.  
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