
Guia inicial 
O BMJ Best Practice disponibiliza apoio à decisões clínicas 
de forma confiável em um instante. bestpractice.bmj.com

Siga estes três passos para começar

Use o BMJ Best Practice para:
Acessar milhares de tópicos de referência 
clínica 

Mantenha-se atualizado e garanta seu 
desenvolvimento profissional com 
acompanhamento automático de 
créditos de atualização profissional e 
educação continuada para revalidações e 
avaliações

Encontre o conhecimento que você 
precisa agora através da nossa 
navegação que acompanha a consulta 
com um paciente

Você pode acessar o BMJ Best Practice por meio de uma entre três 
formas. Por favor, selecione a que for relevante para você.

Através da rede (IP) de sua instituição
Acesse bestpractice.bmj.com. Você verá o nome de sua instituição no topo da página para mostrar que você possui acesso.

Código de Acesso
Acesse bestpractice.bmj.com/best-practice/subscribe.html 
Entre seu e-mail e selecione "Código de acesso" e siga o processo de cadastro. Você será direcionado de volta para o BMJ Best 
Practice, onde você verá o nome de sua instituição no topo da tela

Assinatura individual
Você comprou a assinatura do BMJ Best Practice? Por favor, acesse seu e-mail de confirmação para instruções de acesso.

Acesse sugestões de medicamentos, 
doses e posologia por meio da 
subcategoria Tratamento 
passo-a-passo

Acesse a informação correta quando e 
onde precisar via acesso online ou pelo 
nosso aplicativo para dispositivos 
móveis

Link para mais de 6.000 guias práticos 
internacionais que são incorporados 
nos tópicos

Acesse o BMJ Best Practice
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Agora que você possui acesso ao BMJ Best Practice, pode seguir para o passo dois: “Crie uma conta pessoal”



Crie uma conta pessoal

Busque por "BMJ Best Practice" na App 
Store ou Google Play

Para fazer o download do aplicativo, usuários precisarão ter acessado o BMJ Best Practice nos 
últimos 6 meses e cadastrar uma conta pessoal*.

Treinamentos presenciais ou online

Para mais informações visite: bmj.com/company/bmj-resource-centre 

Faça o download do aplicativo

*Disponível para Android 4.2 (API version 17+), iOS 7 e acima

Se você possui uma assinatura pessoal ou acessou o BMJ Best Practice com um código 
de acesso, você já possui uma conta pessoal. Aqueles com acesso institucional via rede 
(IP) precisam cadastrar uma conta pessoal gratuita. É fácil seguir os passos que 
aparecerão na tela.

Ao criar uma conta pessoal, você poderá:

Fazer o download do aplicativo do BMJ Best Practice. 
Use seus detalhes de login para fazer o download do 
app na App Store ou Google Play e acessar o 
conteúdo de qualquer lugar, a qualquer momento, 
online ou offline.

Acompanhe suas atividades de atualização 
profissional e faça o download de certificados para 
demonstrar seu aprendizado

Treinamento & Suporte

1. Selecione o aplicativo e inicie o download2. Entre seus detalhes de conta pessoal 
para completar o download

3.

Quer entrar em contato?

Acesse o BMJ Best Practice fora de sua instituição (se 
estiver acessando via rede/IP)

Marque páginas como favoritas, adicione notas 
pessoais e salve suas pesquisas.
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E  support@bmj.com  T + 44 (0) 207 111 1105  @BMJBestPractice  BMJBestPractice

Webinars conduzidos por autores ou sobre
tópicos de referência clínica

Tutoriais e vídeos no YouTube

Visite nosso Centro de Recursos para acessar opções de suporte, como:


