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O que é Campus RIMA?

Rede Informática de Medicina Avançada, é um portal de educação 

médica contínua para profissionais da saúde da América Latina, Espanha 

e Portugal. São 11 Institutos que visam proporcionar informações 

científicas com base nas melhores evidências.



Mais de 2.200 revistas disponíveis

Buscadores de informação científica

Diretrizes de Prática Clínica

Sinopses analíticas em português dos melhores artigos da literatura internacional.

Rastreador de trabalhos sobre temas de interesses específicos 

Calendário acadêmico de eventos científicos internacionais 

Aplicativos médicos para telefones e computadores  

BENEFÍCIOS IMEDIATOS



MELHORES PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS 



 

O Instituto Core Journals é a única biblioteca eletrônica no mundo que permite o acesso instantâneo a um acervo bibliográ�co
com mais de 2.400 revistas internacionais, classi�cadas em 54 especialidades e com mais de 10 anos de publicações.

Acesse as publicações mais relevantes da 
sua especialidade

Visualize o texto completo dos artigos

O QUE É CORE JOURNALS?

COMO NAVEGAR NO SITE?

MELHORES PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

• Acesso as publicações de maior impacto.

• Alerta semanal de cada nova publicação da sua especialidade.

• Pesquisa avançada por temas, autores, publicações e outras variáveis.

BENEFÍCIOS IMEDIATOS



Relatório para investigadores 
BUSCA AUTOMÁTICA DE ARTIGOS INTERNACIONAIS SELECIONADOS SOB SEU INTERESSE



Relatório para investigadores 
BUSCA AUTOMÁTICA DE ARTIGOS INTERNACIONAIS SELECIONADOS SOB SEU INTERESSE

 
O QUE É RELATÓRIO PARA INVESTIGADORES?

BENEFÍCIOS IMEDIATOS

O Relatório para Investigadores é um sistema de inteligência artificial para pesquisas de informações permanentes e atualizadas 
sobre assuntos de interesse específico. A partir de uma descrição simples o sistema irá fornecer todas as sextas-feiras a noite tudo 
que foi publicado nas melhores revistas do mundo sobre o assunto por você escolhido.  O Relatório para Investigadores é preciso, 
abrangente, fácil de usar e fornece conteúdo das melhores fontes internacionais. 

•  Acesso aos melhores artigos e revistas mais recentes em todo o mundo.
•  Pesquisas de mais de um tema, com acesso ao texto completo.
• Citações de artigos selecionados no formato exigido pelos editores.

COMO NAVEGAR NO SITE?

Receba semanalmente a informação 
atualizada sobre o tema do seu interesse 



Central de Inteligência Médica Central de Inteligência Médica 



O QUE É A CIM?

O Instituto CIM é o primeiro buscador inteligente, que responde a perguntas sobre qualquer assunto de interesse, oferecendo 
dois métodos: Pesquisas imediatas e Pesquisas pessoais.

Imediatas: Digitando palavras-chave, você pode acessar os resultados de pesquisas já realizadas.

Pessoais: Através de um pequeno formulário em português você solicita sua pesquisa aos nossos especialistas, refinando sua 
consulta para maior precisão, relevância e abrangência do conteúdo com resposta em até 72 horas.

BENEFÍCIOS IMEDIATOS

COMO NAVEGAR NO SITE?

Faça perguntas em português em suas 
próprias palavras

Acesse os melhores bancos de dados do 
mundo

Central de Inteligência Médica Central de Inteligência Médica 

 

• Permite realizar consultas em seu Idioma
• Contempla a melhor informação científica disponível sobre o tema consultado
• Os conteúdos são revisados por uma equipe de especialistas



Diretrizes de Prática Clínica



Diretrizes de Prática Clínica

 
O QUE É DIRETRIZES DE PRÁTICA CLÍNICA?

BENEFÍCIOS IMEDIATOS

O Instituto diretrizes de prática clínica oferece uma coleção completa e atualizada das diretrizes e consensos, classificados por 
especialidades, e comentadas por especialistas que julgam a qualidade metodológica de cada publicação aplicando os princípios 
da medicina baseada em Evidência.
Através deste instituto, você tem acesso as mais recentes diretrizes clínicas para a sua especialidade, a possibilidade baixar o 
texto completo e ainda exportar para “a minha biblioteca”.

• Acesso para a seleção dos melhores guias e consensos de cada especialidade.
• Pesquisa por data de publicação.
• Boletim semanal com informações sobre as últimas orientações publicadas.

COMO NAVEGAR NO SITE?

Acesso a todos os Guias disponíveis Visualize a guia selecionada



MEDICINA BASEADA EM EVIDENCIAS



MEDICINA BASEADA EM EVIDENCIAS

 
O QUE É MEDLINE PEARLS ?

BENEFÍCIOS IMEDIATOS

 

• Seleção dos melhores artigos classificados segundo a MBE. 
• Pesquisa de artigos por autor, assunto ou palavra chave.
• Oportunidade de comentar a sinopse publicada e analisar os pontos de vista de outros 
    colegas.

COMO NAVEGAR NO SITE?

Acesso as mais recentes análises publicadas por 
especialistas

Visualize a Sinopse Analítica

O Instituto Medline Pearls seleciona os melhores trabalhos da literatura internacional e publica o resumo analítico, escrito 
em português, por médicos especialistas, utilizando �ltros metodológicos da Medicina Baseada em Evidência (MBE).
Medline Pearls inclui um grande banco de dados, com sinopses analíticas organizadas por especialidade ou por assunto, 
comunicando de forma clara e concisa a essência do trabalho em uma leitura de não mais do que dez minutos. Permite o 
acesso direto aos textos completos das obras originais.



Segurança do Paciente
AS MELHORES PRÁTICAS DE ORGANIZAÇÕES DE ALTA CONFIABILIDADE 



 
O QUE É SEGURANÇA DO PACIENTE?

BENEFÍCIOS IMEDIATOS

O Instituto Segurança do Paciente oferece uma coleção atualizada de artigos e documentos oficiais que permitem aprender com 
os sucessos, erros e experiências das instituições de maior prestígio internacional. Através deste espaço no Campus RIMA, você 
encontrará informações voltadas para a melhoria do processo de comunicação de incidentes, investigação de fatores de risco, 
análise de resultados e criação de medidas preventivas com base em práticas comprovadas, o que resultará na melhoria contínua 
dos sistemas de saúde.

• Seleção atualizada dos melhores artigos publicados sobre o assunto em mais de 2.100  
    revistas científicas.
• Acesso gratuito ao texto completo.
• Pesquisa de artigos por autor assunto ou palavra-chave.

COMO NAVEGAR NO SITE?

Acesso aos últimos artigos e documentos 

Paciente

Descubra o que é Segurança do Paciente

Segurança do Paciente
AS MELHORES PRÁTICAS DE ORGANIZAÇÕES DE ALTA CONFIABILIDADE 





• Acesso ao tema completo no idioma de sua preferência

• Tradução simples e rápida em apenas dois passos

• Possibilidade de ler o artigo em seu idioma original

.

 
O QUE É RIMA CONVERSION?

O RIMA conversor de PDF é um sistema que converte automaticamente um artigo editorial original completo, geralmente em 

inglês para seu idioma

Através desta nova ferramenta do campus RIMA em poucos segundos você poderá traduzir com praticidade o full text. Trata-se 

de uma tradução automática que pode conter algumas imperfeições, todavia facilmente compreendida pelo leitor.

BENEFÍCIOS IMEDIATOS

COMO TRADUZIR UM ARTÍGO? 

Selecione a opção Traduzir o artigo com 
RIMA conversion PDF

Acesse o artigo no idioma de sua preferência 



CALENDÁRIO ACADÊMICO INTERNACIONAL



 

CALENDÁRIO ACADÊMICO INTERNACIONAL

O QUE É MIRIADA?

O Instituto Miriada permite que os parceiros do Campus RIMA acessem um calendário completo de eventos acadêmicos do mais 
alto nível nacional e internacional. O Instituto Miriada permite que você organize suas atividades de atualização científica e de 
encontro profissional. Uma agenda eletrônica com atualização diária onde o conhecimento tem seu próprio tempo e lugar.  
Através do Instituto Miriada, você pode procurar informações relacionadas com conferências, seminários, cursos, oficinas, 
reuniões de especialistas e outros eventos realizados em todo o mundo, divididos por localização geográfica, data, tipo e 
organizados em 54 especialidades médicas.

COMO NAVEGAR NO SITE?

Saiba mais sobre as oportunidades de 
treinamento disponíveis ao seu alcance

Realizar pesquisas utilizando critérios de 
eventos de interesse

BENEFÍCIOS IMEDIATOS • Acesso a programas acadêmicos.
• Contato direto com os organizadores de cada evento.
• Divulgação de atividades acadêmicas do seu grupo ou instituição responsável.
• Boletim com a avaliação dos eventos de interesse.



Medical Mobile
GUIA DE APLICATIVOS PARA 
CELULARES E COMPUTADORES



 

O instituto Medical Mobile oferece mensalmente a seleção dos melhores softwares médicos  para celulares e computadores, 

assim você terá acesso aos melhores aplicativos médicos do mercado trazendo-lhe buscadores rápidos de informação, dicionários 

médicos, tabelas e muito mais.

• Informações detalhadas sobre os aplicativos. Funções, idiomas, requerimentos básicos, etc.

• Possibilidade de baixar direto em seu celular e computador

• Acesso aos contatos dos desenvolvedores de cada um dos aplicativos

Conheça os últimos aplicativos Visualize o detalhe de cada aplicativo

O QUE É MEDICAL MOBILE?

BENEFÍCIOS IMEDIATOS

COMO NAVEGAR NO PORTAL?

Medical MobileMedical Mobile
GUIA DE APLICATIVOS PARA 
CELULARES E COMPUTADORES



U M  C O N T O  A N T E S  D E  D O R M I R 



U M  C O N T O  A N T E S  D E  D O R M I R

 

BENEFÍCIOS IMEDIATOS • Um conto diferente a cada noite, nos 365 dias do ano
• Possibilidade de imprimir uma cópia do conto para seu uso pessoal e privado
• Armazenamento dos seus contos preferidos em Minha Biblioteca

O QUE É SOTOBOSQUE?

É um espaço no Campus RIMA que o convida a desfrutar de uma boa leitura após uma longa jornada de trabalho.
A cada noite Sotobosque publica um conto antes de dormir, histórias escritas por autores de grande prestígio internacional, que 
incluem uma breve resenha sobre o autor e sua obra literária.  

COMO NAVEGAR NO PORTAL? 

Desfrute de um conto diferente a todo dia 
do ano

Acesse a biblioteca do autor



Minha Biblioteca



Minha Biblioteca

 
O QUE É MINHA BIBLIOTECA?

BENEFÍCIOS IMEDIATOS

O instituto minha biblioteca armazena todos os artigos solicitados permitindo classificá-los por temas. Você poderá consultar 
tudo que foi armazenado a qualquer momento, de qualquer computador em qualquer lugar do mundo. 

• Espaço personalizado com toda informação do seu interesse
• Fácil configuração
• Notas pessoais para comentar os artigos arquivados
• Capacidade de armazenamento ilimitada

COMO NAVEGAR NO PORTAL?

Armazene os artigos do seu interesse Organize suas informações nos arquivos



Prêmio Rima



 
O QUE É PRÊMIO RIMA?

O Instituto Prêmio RIMA é um reconhecimento anual do esforço pessoal e vocacional de aprendizagem durante o processo 
contínuo de educação médica a todos os sócios ativos no Campus RIMA, se premia a freqüência de acesso e uso do Campus, 
medindo de modo quantitativo e qualitativo a interação de cada usuário com os conteúdos do Campus.
Todas as atividades do Campus Rima são registradas e geram pontuações segundo uma escala de valores. Desta maneira o usuário 
será eletivo a obter dois tipos de certificação: 

Certificado Medalha de Ouro: Em superar dois ou mais desvios padrões da média de uso do seu Campus.

Certificado Medalha de Prata: Ao superar um desvio padrão da média do Campus.

COMO NAVEGAR NO PORTAL?

Conheça os fundamentos do Campus e o 
aval acadêmico 

Veja seu status no ranking

Prêmio RimaPrêmio Rima



 Material para entrega do código


