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Aprendizado
Eletrônico
1. http://brighamrad.harvard.edu/
Este endereço eletrônico permite acessar o Departamento de Radiologia do Brigham’s and Women Hospital,
afiliado da Escola de Medicina de Harvard. Encontramos
aqui diversas informações sobre procedimentos radiológicos
para pacientes e casos clínicos para profissionais de saúde
como exercício nas diversas áreas do conhecimento médico.
Pode-se escolher entre casos com diagnóstico previamente
conhecido e simplesmente fazer uma revisão de determinado tópico, ou casos apresentados para elucidação diagnóstica. Permite ainda que alunos de graduação tenham acesso
a imagens que compõem o banco de ensino de radiologia
daquela instituição. Casos com avaliação através dos
diversos tipos de procedimentos radiológicos também estão
disponíveis.
2. http://www.hipertensaoarterial.com.br/
Endereço eletrônico organizado por médico brasileiro
que permite acesso a diversas informações para pacientes,
como dicas de alimentação, controle da ingesta de sal,
programas de vida saudável, entre outros. Apresentação
gráfica atraente e com fácil navegação. Possui área para
acesso exclusivo médico após cadastramento de senha.
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3. http://www.cdc.gov/cvh/womensatlas/index.htm
Endereço eletrônico de parte do Center of Disease
Control americano que oferece informações sobre o
problema da doença cardíaca na mulher nos Estados
Unidos da América. Permite acessar atlas com a distribuição
das patologias nos diversos estados americanos e é fonte
de consulta para o planejamento de ações preventivas. A
parte central do site (http://www.cdc.gov/cvh/) possibilita
acesso ao programa do CDC de prevenção de doenças
cardiovasculares e à literatura publicada, muitas vezes
com possibilidade de copiar arquivos diretamente.
4. http://www5.who.int/cardiovascular-diseases/
main.cfm?s=0010
Página da Organização Mundial da Saúde que trata da
doença cardiovascular. Importante fonte de referências
sobre dados estatísticos mundiais. Permite acessar diversas
publicações da organização e uma lista de artigos publicados
com estudos organizados por ela está disponível. Acesso
on line ao PROCAM que calcula o risco cardiovascular
do indivíduo. Biblioteca de slides sobre doença cardiovascular com alguns estudos e tópicos especiais como a
saúde da mulher.
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