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APRESENTAÇÃO

A Biblioteca Virtual da Associação Médica de Minas Gerais u�liza um 
dos processos mais prá�cos, rápidos e seguros na busca por 
informações para a educação médica con�nuada. Interligada à rede 
internacional de bibliotecas da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
o médico associado tem acesso a mais de sete mil �tulos de revistas 
disponíveis em todas as especialidades e milhares de ar�gos gratuitos 
indexados pelo Medline, Pubmed e Lilacs. 
 
Os serviços são centrados na necessidade e interesse de cada 
usuário, de acordo com um perfil previamente mapeado, destacando 
a flexibilidade operacional e a personalização dos serviços.
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5

ACESSO1

Acesse www.ammg.org.br 55
Clique 
para se 

CADASTRAR



Preencha a Solicitação de acesso

Clique enviar 
pedido de 
acesso
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55
Digite 

E-mail e 
senha

55Clique 
ENTRAR



Página Inicial

Editar senha 55

55

Clique no 
seu nome

 
Trocar
senha
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55

55

Digite a 
senha de sua 
preferência 

Clique
salvar

BÔNUS2

Para a solicitação de ar�gos não 
disponíveis gratuitamente e para 
pesquisas bibliográficas, o 
associado recebe um bônus anual 
de  dividido em quotas R$900,00
mensais de . R$75,00

Os bônus são atualizados 
mensalmente, expirando 
em . 90 dias
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3 PESQUISA OU REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A equipe da Biblioteca Virtual 
AMMG realiza um levantamento 
bibliográfico sobre um assunto 
solicitado nas principais bases de 
dados em medicina: Medline, 
Pubmed, Cochrane e Lilacs.
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Clique
Atendimento

Faça sua
Solicitação

Pesquisa
Bibliográfica
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Preencha o formulário de solicitação

Clique
Solicitar

É o canal onde o Associado 
Solicitante pode fornecer 

informações úteis para  direcionar a 
estratégia de busca e o juízo da 
equipe de bibliotecários sobre a 

relevância dos resultados ob�dos. 
Recomenda-se que o solicitante faça 

uma narra�va do tópico desejado; 
informe termos relevantes e 

relacionados que podem ser incluídos 
ou que devam ser excluídos do 
resultado da pesquisa; indique 

autores e documentos relevantes 
sobre o tópico e quaisquer outras 

informações que julgar necessárias.

Detalhamento da Pesquisa
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Resultado da solicitação

Ar�gos com a situação  indica acesso .Disponível gratuito

Acessando o resultado da pesquisa
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55

55 55

ATENDIMENTO

MEUS
ATENDIMENTO

Clique 
no ícone‘‘Olho’’

para abrir a 
solicitação
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Acesso ao ar�go não disponível

Acesso ao ar�go Disponível
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1 Clique no �tulo do ar�go. 
Na página redirecionada, clique no botão azul: .2 Leia na íntegra

1 Clique no �tulo do ar�go. 
Na página redirecionada, clique no botão vermelho: .2 Solicitar



O Serviço de Busca de Ar�gos Cien�ficos é aquele 
através do qual os usuários podem obter cópias 
originais de documentos (ar�gos, teses, capítulos 
de livros) mesmo em bibliotecas fora do Brasil.

BUSCA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

Faça sua
SOLICITAÇÃO

ARTIGO
CIENTÍFICO

4

clique 
ATENDIMENTO
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Solicitar ar�gos 

Clique 
SOLICITAR

Solicitação de ar�go já disponível

Ao solicitar um ar�go que já está 
disponível para acesso gratuito 
aparecerá a mensagem ao lado.

14

Se você conhece o PMID/ID do ar�go 
a ser solicitado, basta digita-lo na caixa 
abaixo. Depois clique sobre o Botão 
verde Carregar dados do ar�go. 
As informações Título, Autor(es) e 
Referência serão preenchidas 
automa�camente.



Clique 

Digite o 
�tulo do 
ar�go ou 
PMID/ID

BIBLIOTECA
VIRTUAL

BIBLIOTECA
Clique
BUSCAR

Consulta de ar�go já disponível

Consulta de ar�go já disponível

Clique no botão 
Leia na íntegra 
para ter acesso 

ao ar�go.

Ao clicar o arquivo 
será descarregado 
automa�camente 

para o seu 
computador.
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5

Clique 
BIBLIOTECA

VIRTUAL

BIBLIOTECA

ALERTA
BIBLIOGRÁFICO

Esta funcionalidade permite monitorar temas e/ou 
revistas à escolha do usuário, dentro da área da saúde, 
enviando “alertas” semanalmente, por e-mail ao usuário 
quando novos ar�gos cien�ficos de assuntos e revistas 
médicas selecionadas forem publicados.  

ALERTA BIBLIOGRÁFICO 
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Clique
INÍCIO

EDITAR
PREFERÊNCIAS

FEED DE
ARTIGOS

Tem como obje�vo prover para cada usuário inscrito novos 
trabalhos que deram entrada no acervo digital da Biblioteca 
Virtual da AMMG antecipando suas necessidades.

6 FEED DE ARTIGOS 

As preferências da Biblioteca permitem ao usuário cadastrar as áreas 
(Especialidades)(1) Assuntos (2)  Revistas (3), e de acordo com seu interesse. 
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55
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3

2

Clique 
SALVAR
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O usuário poderá acompanhar os ar�gos solicitados.
Clique

BIBLIOTECA
VIRTUAL

ÚLTIMAS
SOLICITAÇÕES

BIBLIOTECA

7 ÚLTIMOS ARTIGOS SOLICITADOS

8
PROMOÇÃO DE MINICURSO EM 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Minicurso cole�vo ou individual para associados que desejam aprimorar 
nas ferramentas necessárias para fazer uso eficiente dos recursos 
oferecidos pela Biblioteca Virtual, acesso às principais bases de dados e 
descritores médicos (MeSH terms).  

AGENDE
SUA AULA!
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CADASTRE 
NO SITE 

MAIS 
INFORMAÇÕES

TEL (31) 3247-1633

bibliotecavirtual.org.br 

bibliotecavirtual@ammg.org.br 
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