
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS de SUA LICENÇA 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DA INSTITUIÇÃO 
NEJM 

Entre em: www.nejm.org/institutional-administration-center para configurar sua conta e inserir os IPs (caso ainda não tenha 

feito isso). 

Os administradores da licença do site podem gerenciar as contas institucionais no Centro Administrativo da Instituição. Como 

administrador, você consegue adicionar ou editar endereços de IP, obter relatórios de uso, adicionar materiais referentes à 

marca institucional (texto e logotipo) e inserir links de referência OpenURL. Você também pode atualizar seu endereço de e-

mail, senha, informações pessoais e preferências de alertas. 

Empréstimo entre bibliotecas (Interlibrary Loan, “ILL”): Você pode fornecer cópias únicas de artigos do NEJM.org para uma 

biblioteca não comercial localizada no mesmo país que o licenciado por meio de correio, fax ou transmissão digital, contanto 

que seu uso esteja em conformidade com as leis de direitos autorais aplicáveis e procedimentos de ILL (Interlibrary Loan 

[Empréstimo entre bibliotecas]) dos assinantes. 

Pacotes de cursos e restrições eletrônicas: Você pode criar um link ou exibir itens separados do conteúdo do NEJM.org em 

sistemas de gerenciamento de cursos por meio de uma rede segura conectada às instruções do curso. 

Entre em contato conosco: Em caso de perguntas referentes a sua conta, mande um e-mail para institutionsales@nejm.org ou 

entre em contato diretamente com um de nossos representantes: 

Américas  Mike Tavares mtavares@nejm.org (781) 434-7095

Ásia/Pacífico Rob McKinney rmckinney@nejm.org (781) 434-7069

Europa/Oriente Médio/África Patrice Skelley pskelley@nejm.org (781) 434-7380

MANTENHA-SE CONECTADO 

NEJM LibraryHub:  Este novo site é uma fonte de ideias, informações e ferramentas que permite à você e à sua instituição usar por completo o 

vasto conteúdo e multimídia disponíveis com sua licença do site. Ele inclui artigos de destaque em biblioteconomia médica e produtos e iniciativas do 
NEJM Group. Registre-se para receber alertas de publicação de novos artigos em libraryhub.nejm.org. 

Siga-nos no Twitter: @NEJMLibHub: Mantenha-se atualizado com os últimos artigos e discussões.

APLICATIVO NEJM THIS WEEK: Aplicativo gratuito para iPhone e iPod Touch que fornece acesso a artigos recentes e a uma seleção de imagens, 
áudios e vídeos. 

PODCASTS: Faça o download do NEJM This Week para receber um resumo das publicações de cada semana. Cada resumo de áudio tem duração de 

aproximadamente 10 a 20 minutos e fornece a conclusão mais importante de cada artigo. NEJM Interviews são entrevistas semanais aprofundadas 

com um autor atual. Ambos os podcasts estão disponíveis gratuitamente no iTunes. 

ALERTAS DE CONTEÚDO: E-mails semanais gratuitos são enviados às quartas-feiras relativos ao Índice (inclui links dos artigos) e ao Boletim 

Eletrônico do Residente (inclui tópicos de ensino da publicação atual). Os alertas Recentemente Publicados fornecem notificação imediata sobre 

artigos publicados on-line antes do material impresso. 

NEW@NEJM: Saiba sobre novos conteúdos interativos e recursos com este e-mail trimestral gratuito. 
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FERRAMENTAS DE ENSINO 

DEMONSTRE PROCEDIMENTOS 

VÍDEOS DE MEDICINA CLÍNICA permitem que você assista a procedimentos clínicos comuns a partir de seu computador ou 

dispositivo móvel. Esses vídeos revisados por colegas e organizados em capítulos proporcionam uma referência fácil e fornecem 

uma revisão concisa do procedimento, incluindo preparo, equipamentos e outros. Os resumos dos procedimentos também estão 

disponíveis em PDF para download. 

IDENTIFIQUE SINAIS E QUADROS CLÍNICOS 

IMAGENS EM MEDICINA CLÍNICA apresentam exemplos surpreendentes de uma apresentação clínica comum juntamente com o 

texto que as acompanha. Duas imagens são publicadas a cada semana. DESAFIO DE IMAGEM auxilia na aprimoração das 

habilidades diagnósticas. Cada Desafio de imagem apresenta uma imagem médica aclamada do NEJM e pede para que o 

observador elabore um diagnóstico ou responda a uma pergunta. 

ENSINE HABILIDADES DIAGNÓSTICAS 

REGISTROS DE CASOS DO MGH descreve o tratamento de um caso real e oferece percepções sobre a tomada de decisão clínica, 

diagnóstico e opções de tratamento do médico especialista. O destaque Desafio de Caso fornece a descrição do caso a partir de 

Registros de Casos Futuros do MGH [Massachusetts General Hospital], mas sem o diagnóstico. Os usuários votam em qual é o 

diagnóstico do paciente e escolhem qual(is) exame(s) diagnóstico(s) deve(m) ser solicitado(s). CASOS CLÍNICOS INTERATIVOS 

permite aos usuários gerenciar na prática um caso real revisado por colegas. Visualiza vídeos, resultados laboratoriais e resumos de 

comentários que explicam conceitos importantes. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CLÍNICOS acompanha os melhores médicos 

conforme dados são apresentados em estágios que simulam um contexto clínico. 

REVISE AS OPÇÕES DE TRATAMENTO 

Artigos da PRÁTICA CLÍNICA apresentam um caso único, seguido de uma descrição completa das estratégias de diagnóstico e 

tratamento, opções terapêuticas e diretrizes de tratamento.  

ENCONTRE MATERIAIS DE ENSINO 

O BOLETIM ELETRÔNICO DO RESIDENTE é um e-mail semanal com resumos de dois artigos atuais que são especialmente valiosos 

para o ensino. Em nosso blog, NOW@NEJM, você encontra observações breves sobre a significância clínica do conteúdo do NEJM e 

perguntas que estimulam discussões. 

CRIE UMA APRESENTAÇÃO 

CONJUNTOS DE SLIDES EM POWERPOINT facilita a apresentação de artigos, figuras e tabelas do NEJM. Conjuntos de Slides está 

disponível para Artigos originais e de revisão, Registros de casos do MGH e artigos de Resolução de problemas clínicos. 

DOWNLOADS DE IMAGENS DE POWERPOINT download de imagens, ilustrações e tabelas inclui informações de títulos e citações 

na seção de FERRAMENTAS do lado esquerdo do artigo. 

OUTROS PRODUTOS DO GRUPO NEJM 

ARQUIVOS NEJM abrange quase 200 anos de história médica (1812–1989) com acesso a cada artigo publicado pelo NEJM. Totalmente 

digitalizado e pesquisável. Disponível como aquisição única em duas partes (Parte 1: 1812–1944 e Parte 2: 1945–1989). 

ASSISTA ON-LINE AO NEJM JOURNAL resume e coloca em perspectiva as mais importantes pesquisas, notícias médicas e diretrizes em 6 

especialidades. Um recurso essencial para médicos ocupados e disponível como uma assinatura de licença do site anual - saiba mais em JWatch.org. 
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NEJM KNOWLEDGE+ para programas de residência Bancos de perguntas amplos, relatórios sólidos e exames de prática tornam o NEJM 

Knowledge+ uma solução de aprendizado eficiente e abrangente para programas de residência. Saiba mais em https://knowledgeplus.nejm.org. 
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