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Tutorial de acesso remoto à DynaMed Plus

O Sistema de  Bibliotecas  da  UNIRIO disponibiliza  o acesso  à  DynaMed Plus,  que 
consiste em uma ferramenta de referência clínica criada por médicos para médicos e 
outros  profissionais  de  saúde  para  uso  no  local  de  atendimento.  Com  resumos 
clinicamente organizados com mais de 3.200 tópicos, a base fornece o conteúdo mais 
recente e recursos com relevância, validade e conveniência, tornando a ferramenta um 
recurso indispensável para responder a maioria das questões clínicas durante a prática. 

Para  acessar  a  DynaMed  Plus  de  um  terminal  localizado  fora  da  Universidade,  é 
necessário realizar o acesso remoto via Shibboleth1, seguindo os seguintes passos:

PASSO 1: 

Acesse a página eletrônica da Biblioteca Central: < http://www.biblioteca.unirio.br/> e 
clique em “Base de dados”, conforme mostra a figura abaixo:

1 O Shibboleth é um software livre baseado em padrões de autenticação única e autorização de 
Identidades Federadas.

http://www.biblioteca.unirio.br/


PASSO 2: Clique no ícone da DynaMed Plus:

PASSO 3: Na próxima etapa, clique em “SIGN IN” (canto superior direito):



PASSO 4: Selecione a opção “Shibboleth”:

PASSO 5: Clique no link “View All Institutions”



PASSO 6: Selecione a opção “UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro”.

Dica: para facilitar a localização do link da UNIRIO, pressione Ctrl + F. Um campo de 
pesquisa irá aparecer na parte superior esquerda da página. Digite na barra de pesquisa: 
UNIRIO. 



PASSO 6 (continuação): Selecione a opção “UNIRIO - Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro”.

PASSO 7: Clique em “Detalhe”. Em seguida, em “Ir para a página da Web (Não 
recomendado)”.



PASSO 8: Digite seu CPF e sua Senha e, em seguida, acione o botão 
“Login”.

Nota: Utilize a mesma senha de acesso ao Portal de Identificação da 
UNIRIO.

PASSO 9: Concorde com os termos de utilização e clique em “Accept”.



Passo 10: Você será redirecionado para a plataforma de pesquisa da DynaMed Plus e 
estará apto a usá-la remotamente, com acesso liberado ao conteúdo disponível.

Nota: Ao concluir o procedimento, o nome da universidade será exibido na parte 
superior da plataforma DynaMed Plus.



Em caso de dúvidas, entre em contato conosco pelo e-mail: 
bpcsb@unirio.br ou atendimentobiblioteca@unirio.br .
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