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1. www.anvisa.gov.br
Este site pertence à Agência Nacional de Vigilância

Sanitária e possui diversas seções que trazem informações
sobre medicamentos, controle de infecção hospitalar e
tecnovigilância, entre outros tópicos. Listas atualizadas
de genéricos, medicamentos falsificados, orientações
sobre a identificação de falsificações, normas de funcio-
namento de instalações hospitalares e legislações perti-
nentes à saúde podem ser encontrados facilmente. Pode-
se ainda solicitar manuais técnicos e encontrar infor-
mações sobre equipamentos médicos que apresenta-
ram defeitos de funcionamento e que foram informados
a Anvisa ou a órgãos internacionais de monitoramento.
Importantes informações relativas ao controle de
infecção hospitalar podem ser obtidas através da
navegação pelo site.

2. www.ecri.org
Este endereço é de organização não-governamental

que atua na área de controle e monitoração de equi-
pamentos biomédicos. Atua em nível mundial, sendo
muito consultado e várias instituições são filiadas a ele.
Apresenta banco de dados com mais de 13 mil produtos
analisados e com relatórios comparativos entre diversas
marcas de um mesmo equipamento. Apresenta for-
mulários de controle de equipamentos e é possível obter
(pagando-se uma taxa) um programa de computador
para gerenciamento de manutenção de equipamentos e
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relatórios periódicos de problemas detectados mundial-
mente e as soluções possíveis.

3. http://www.clinicaltrialresults.org/
Este endereço é excepcional por apresentar de maneira

muito fácil resultados de estudos clínicos em cardiologia na
forma de apresentações em PowerPoint. Além disso, pales-
tras de renomados especialistas comentando os estudos
mais relevantes e recentes podem ser visibilizadas. Ex-
celente do ponto de vista didático, por apresentar seções
distintas para os diversos campos da cardiologia. É possível
baixar para palm top planilhas de risco, entre outras.

4. http://www.evidencebasednursing.com
Novo endereço eletrônico em que revista dirigida aos

profissionais de enfermagem reúne artigos direcionados ou
com informações importantes para os profissionais desta
área, seguindo a estruturação do British Medical Journal.
Encontra-se em fase de implantação e apresenta a
possibilidade de acesso grátis temporário.

5. http://www.timi.tv/
Organizado pelo Dr. Michael Gibson, este endereço

apresenta toda a estrutura dos estudos TIMI na forma de
discussões com renomados especialistas e através de
slides ou filmes curtos. Permite contatar o grupo e
candidatar-se a participar de estudos realizados por este
grupo da Harvard School of Medicine.


