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Websites
1. http://www.who.int
Este site da Organização Mundial da Saúde é muito

amplo, contendo informações de diversas patologias. Dentro
da seção de doenças não transmissíveis encontramos
doenças cardiovasculares. Esse ícone abre as portas para
inúmeras informações relativas à epidemiologia das doenças
cardiovasculares, no mundo, com dados demográficos e
epidemiológicos dos diversos países e também permite o
cruzamento de informações e a obtenção de dados em
forma de gráficos.  Dentro da seção de doenças transmis-
síveis, encontra-se o site sobre doença de chagas que
possibilita obter informações de recentes descobertas e
projetos em andamento sob coordenação da OMS. A visita
pela seção de imagens possibilita copiar belíssimas e
representativas imagens de diversas patologias. Possui
ainda uma seção com as publicações da OMS, e, no caso
de hipertensão arterial sistêmica, o consenso de 1999.

2. http://www.sciencedirect.com
Este endereço eletrônico acessa o site que possibilita

pesquisa a publicações da editora Elsevier, com mais de
mil títulos de periódicos de diversas áreas da ciência,
inclusive da medicina. Por meio dele é possível obter-se
resumos ou artigos completos no formato PDF ou HTLM.
Além disso, é possível receber os resumos de acordo com
a área de interesse. Instituições podem conectar-se e

armazenar na forma de biblioteca digital.  Há necessidade
de assinatura paga.

3. http://www.reutershealth.com/
Endereço da conceituada agência de notícias Reuters

que trata de assuntos ligados à saúde. Traz notícias em
seções para o público leigo, indústria farmacêutica e
profissionais de saúde. Apresenta a possibilidade de uso
em língua portuguesa, espanhola ou inglesa. A versão em
português está sendo ampliada. Permite ainda consultar
informações sobre diversas medicações (alopáticas ou
não) no mercado ou investigacionais,  comparativos de
medicamentos, monografias, bulas e informações para
pacientes, por meio de link com outro site que contém ainda
atlas anatômico, e site com matérias curriculares básicas
do curso médico, além de atlas radiológico. O registro é
gratuito nos diversos links existentes.

4. www.cpr-ecc.americanheart.org
Este endereço eletrônico permite acessar as novas

diretrizes para o atendimento de situações de parada
cardiorrespiratória, recentemente publicadas pela American
Heart Organization. Cabe ressaltar que essas novas diretrizes
são consideradas internacionais, pois foram realizadas com
a colaboração dos diversos grupos que estudam e possuem
diretrizes próprias. São  baseadas nas melhores evidências
disponíveis e devem ser adotadas por todos os comitês
envolvidos, facilitando a uniformização de condutas.


