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Sobre a e-volution 

 Biblioteca virtual com conteúdo atualizado, multimídia e interativo 

 Acervo customizado de acordo com as necessidades de nossos 

alunos, docentes, médicos e demais colaboradores 

 Permite leitura online e off-line (download do e-book)  

 Acesso 24h por dia de qualquer lugar através do 

aplicativo para dispositivos móveis 



Requisitos mínimos 

 Para melhor funcionamento da e-volution, fique atento(a) aos seguintes requisitos: 

Sistema Operacional  Navegadores  Versões 

Windows XP, 7, 8, 8.1  Internet Explorer  10 ou posterior  

Mozilla Firefox  30 ou posterior  

Google Chrome  39 ou posterior  

Safari  5.1 ou posterior  

MAC Lion v10.7, Mountain Lion 
v10.8,Mavericks v10.9, Yosemite 

v10.10  

Safari  6.1 ou posterior  

iOS iPad, iPAD Air, iPhone  Safari  6 ou posterior  

Android Size : 7" onwards Devices: 
Smartphones, Notes, Tabs  

Navegador Padrão  4.1 ou posterior  



Cadastro 

 O cadastro na e-volution deve ser realizado em um dos computadores ligados à rede 

do Hospital Israelita Albert Einstein  

 Você poderá utilizar os computadores das bibliotecas, laboratórios, 

entre outros espaços de todas as unidades da Instituição 

 Se você já possui cadastro de versões anteriores seu login 

e senha permanecerá o mesmo. Neste caso, limpe o 

histórico de navegação do seu computador para um 

melhor funcionamento da e-volution 



1. Dirija-se à um dos 

computadores da Instituição e 

acesse www.evolution.com.br   

2. Clique em Login 

 

http://www.evolution.com.br/


3. Clique em Cadastre-se e 

preencha os dados solicitados 

 

 
4. Selecione a opção 

Habilitar Acesso Remoto 
 

5. Clique em Criar minha conta 

 



Pronto! Seu perfil foi criado! 
 



Formas de Acesso 

 O acesso pode ser feito via intranet, 
internet ou pelo MedicalSuite 



Acesso via Intranet 

1. Clique em Inst. Ensino e 

Pesquisa 



2. Clique em Biblioteca 



Acesso via Intranet 

3. Clique em 

Recursos Eletrônicos 



Acesso via Intranet 

4. Clique em 

Evolution 



Abrirá página inicial 



Acesso via Internet 2. Clique em Ensino e 

Pesquisa 
1. Acesse www.einstein.br 



Acesso via Internet 

3. Clique em Biblioteca 



Acesso via Internet 

4. Clique em 

Acesso Remoto 



Acesso via Internet 

5. Leia atentamente as 

instruções para acesso 

remoto. Para maiores 

detalhes sobre a 

instalação, selecione o 

tutorial correspondente ao 

Sistema Operacional de 

seu dispositivo 

ATENÇÃO: Para 

instalar a nova 

versão do Citrix e 

realizar o acesso 

remoto deve-se 

utilizar o navegador 

Google Chrome 



Acesso via Internet 
6. Depois de ler as 

informações sobre seu 

dispositivo clique em 

Para o Acesso Remoto 

Clique Aqui 



Acesso via Internet 

Você será 

redirecionado à 

página de download 

do Citrix. Siga as 

instruções de acordo 

com seu dispositivo 

7. Ao final do processo, 

clique em Biblioteca 

Online – Chrome e 

acesse a página da 

Biblioteca 



Acesso via Internet 

4. Clique em 

Recursos Eletrônicos 



Acesso via Intranet 

4. Clique em 

Evolution 



Abrirá página inicial 



Acesso via MedicalSuite 

1. Clique em Pesquisa 
para abrir o menu 



2. Clique em Recursos 

Eletrônicos 



Clique aqui se estiver 

acessando remotamente 

e repita o processo de 

acesso remoto 

3. Clique em e-volution 
pela Instituição 



Abrirá página inicial 



Utilizando a e-volution 

 

Entre com seu login e senha para 

navegar pelos títulos assinados e 

explorar as ferramentas e recursos 

disponíveis 

 



Ferramentas de busca 

A ferramenta de busca está disponível para uso em várias áreas dentro da e-volution: 

página inicial, dentro dos e-books, em suas anotações, marcações e Highlights. Também 

está à sua disposição a ferramenta de Busca Avançada, onde é possível realizar busca 

específica em um conteúdo ou também procurar por título, autor, ISBN, entre outras 

opções. Para isto, basta clicar na seta ao lado da caixa de busca 



Ferramenta Busca por área 

Ao acessar a Estante de 

Livros (Biblioteca), você 

poderá utilizar o filtro de 

Busca por área do 

conhecimento. Você 

também poderá acessar 
as opções Todos os Livros e 

Acessados Recentemente 



Ferramenta Criar estante 

1. Acesse a área Estante de livros (Biblioteca) e crie sua própria estante 

virtual com os títulos desejados 

2. Clique em 

Criar Estante e, 

em seguida, 

atribua um 
nome à sua 

estante. Clique 

em Criar estante 

novamente. 



Adicionando livros à estante 

1. Clique no ícone 

 

2. Digite o nome 

da estante em 

que deseja 

armazenar o 

livro. Clique em 

Adicionar 

Dica! É possível adicionar livros em mais de uma estante simultaneamente. Para isso, basta 

digitar o nome das estantes com aspas ou espaço entre as palavras e clicar em Adicionar 



Excluindo livros da estante 

1. Acesse a 

estante desejada. 

Clique em Retirar 

Título  

 

 

2. Selecione o 

livro que você 

deseja excluir. 

Clique em 

Concluir 

 



Criando lista de Favoritos  

1. Clique na 

estrela amarela. 

O livro será 

adicionado 

automaticamente 
à lista Favoritos 

 

 

A lista é criada 

automaticamente 

na escolha do 
primeiro livro como 

favorito 



Acessando o conteúdo 

1. Clique na capa 

do livro desejado 

 

2. Abrirá as opções 

de leitura online e 

offline 



4. Clicando na função Ler Offline, uma janela 

será aberta com a solicitação para que 

você faça o download do aplicativo da e-
volution. O aplicativo, que é indispensável 

para leitura off-line, pode ser instalado em 

computadores (Windowns e MAC), tablets e 

smartphones (Android e IOS) 3. Com a opção Ler 

Online, o livro abrirá na 

própria plataforma da 

e-volution 

 

5. Após a instalação do aplicativo em seu 

computador, smartphone ou tablet, clique 
na seta verde para fazer o download do 

livro. 

O download ficará disponível para leitura por 

180 dias. Após este período, se necessário, 

você poderá fazer o download novamente 



1. Clique em Ler Online. Abrirá uma nova janela para a 

leitura do livro desejado 

Lendo e interagindo online 



Nesta janela você terá acesso ao sumário do livro, marcador de páginas, 

recursos extras e configurações de visualização. Poderá também  interagir 

com o conteúdo através das anotações eletrônicas, compartilhamento de 

texto e Highlights (marcações de texto) 



Para interagir com o conteúdo basta selecionar o texto desejado. Após a 

seleção, aparecerá uma janela com todas as opções de interação 



A opção Compartilhar Texto permite envio do conteúdo selecionado para 

as principais redes sociais. Clique no ícone da rede social desejada e, 

automaticamente, abrirá uma janela com a caixa de texto para 

compartilhamento. É possível editar o texto e acrescentar outras 
informações antes do compartilhamento 

Compartilhando conteúdo 



Você poderá fazer buscas pelo sumário, por suas anotações, marcações de 

página e de texto 

Interagindo com outros conteúdos 

Clicando neste 

ícone você 

retornará à estante 

de livros 



Você poderá fazer buscas pelo sumário, por suas anotações, marcações de 

página e de texto 

Acessando os recursos extras 

!As opções de recursos extras variam de acordo com o livro 



Com a funcionalidade Presentation Maker você poderá exportar imagens 

para o PowerPoint  

Presentation Maker 

1. Clique sobre a 

imagem, 

adicionando-a ao seu 

banco de imagens 

 

2. Clique neste ícone 

se deseja criar uma 

apresentação 

 

3. Clique neste ícone 

se deseja criar uma 

apresentação 

 



3. Ao clicar no ícone          , o sistema exibirá uma nova janela. Digite o nome 

da apresentação. Em seguida, clique em Criar. O próximo passo é adicionar 

as imagens à apresentação. Para isto, basta clicar sobre a imagem, 
selecionar a apresentação existente e clicar em Adicionar 



4. Após selecionar todas as imagens, feche a ferramenta de criação de 

apresentações automática e clique no ícone 



5. Em seguida, será exibida uma nova 

janela. Clique em Apresentação e, 

posteriormente, no botão Vista.  

Nesta área você poderá ver todas as imagens que 

foram adicionadas à sua apresentação. Basta clicar em 

Exportar para gerar sua apresentação em PowerPoint 

 



Meu Caderno Digital é a área em que onde todas as interações feitas nos 
conteúdos ficam armazenadas. Esse espaço irá concentrar todas as páginas 

marcadas, Highlights e anotações que foram feitas ao longo de seus 

estudos.  

Para acessá-la, entre na homepage da e-volution e clique em Meu Caderno 

digital. Nesta área você pode utilizar a ferramenta de busca para localizar o 

conteúdo desejado e exportar as interações 

Meu caderno digital 



 

Dúvidas? 

biblioteca@einstein.br 

 

 

mailto:biblioteca@einstein.br

