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A crescente produção de estudos multicên-
tricos determinou a disseminação de acrônimos
que causaram muita dificuldade para o clínico em
acompanhar seus resultados e propósitos. Sendo
assim, procuramos encontrar locais na Internet em
que é possível avaliar rapidamente o que são e
para que servem os acrônimos existentes.

http://www-east.elsevier.com/jac/2705/
jac1313fla.htm

Esse site permite acessar a relação de acrô-
nimos publicada pelo Dr. Tsung O Cheng no Journal
of the American College of Cardiology, em 1996,
com lista completa e a mais recente acessível na
Internet para conhecer sobre o que é o tema do
estudo. Está organizada em ordem alfabética e
permite acessar por letra inicial ou correr por todas
as páginas.

http://acvc.com

Esse site do laboratório Astra-Zeneca é gratuito,
porém necessita registro. Entre outras coisas,
apresenta a lista de acrônimos semelhante a
acima, mas permite acessar cópia eletrônica do
manual “What’s What” que explica o propósito de
cada estudo, seu desenho, os resultados obtidos

e os locais em que foi publicado. Consta atuali-
zação até 1997.

http://www.echo-web.com

Esse site permite ao ecocardiografista e ao clínico
acessarem cursos e imagens em ecocardiografia,
além de servir como fonte primária de contato entre
médicos atuantes nessa subespecialidade. Há um
custo envolvido na realização dos cursos. Permite
conexão a outros links da sua especialidade.

http://www.cdc.gov

Site da Center for Diseases Control and Pre-
vention, organização governamental americana
responsável pelo controle de epidemias e estudos
relativos à saúde da população daquele país.
Apresenta relatórios da situação atual de diversas
doenças, sejam infecciosas ou doenças crônicas
como as relativas ao aparelho cardiovascular. É
possível acessar o número do MMWR (Morbidity
and Mortality Weekly Report), publicação relativa
à análise de dados epidemiológicos. Permite
realizar o download de vários programas estatís-
ticos para análise e organização de dados.
Guidelines para controle de infecção hospitalar,
prevenção de hepatite, informações e slides sobre
Aids e doenças crônicas estão disponíveis.
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