DOT.LIB (http://sbe.dotlib.com.br):
↪ Best Practice
↪ Micromedex 2.0*
↪ Atheneu (livros)
Outras:
↪ The Chochrane Library
↪ Trip
↪ NGC (National Guideline Clearinghouse)

Best Practice oferece em uma única fonte as evidências mais
recentes de pesquisa, orientações e opiniões de especialistas
apresentadas em uma abordagem passo-a-passo, que abrange a

prevenção, diagnóstico, tratamento e prognóstico.
Sua abordagem única focada no paciente
representa um grande avanço na
prestação de informação atualizada no
momento do atendimento.
[+] informações

Acesso direto pelo endereço:
http://bestpractice.bmj.com/best-practice/welcome.html

A livraria virtual da editora Atheneu é dedicada à área de Ciências da
Saúde e Medicina em geral. A coleção contempla mais de 200 títulos
publicados desde 1998, mas com versão eletrônica atualizada

desde 2010 até o presente. As publicações abrangem
32 áreas da Saúde e seu conteúdo é disponibilizado
integralmente em formato eletrônico.

Acesso direto pelo endereço:
http://sbe.dotlib.com.br/nacional

Coleção de fontes de informação de evidência em saúde. Inclui texto
completo, ensaios clínicos, estudos de avaliação econômica em saúde,
informes de avaliação de tecnologias de saúde e revisões
sistemáticas resumidas criticamente. Cada conjunto de
bases de dados pode ser pesquisado separadamente
ou através da meta-pesquisa simples do
Portal da Cochrane na BVS.
[+] informações

Acesso direto pelos endereços:

http://cochrane.bvsalud.org/cochrane/main.php?lang=pt&lib=COC
ou http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html

Trip permite encontrar e utilizar, de modo rápido e fácil, evidências de pesquisa
de alta qualidade para apoiar o profissional em sua prática e cuidados
clínicos. Seu lema é “Encontre evidências rapidamente”. Além
de evidências de pesquisa, Trip também permite aos clínicos
pesquisar em outros tipos de conteúdo, incluindo
imagens, vídeos, folhetos de informação ao
paciente, cursos educativos
e notícias.
[+] informações

Acesso direto pelo endereço:
http://www.tripdatabase.com/

O NGC é uma iniciativa da Agência de Investigação de Saúde e Qualidade
do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA . A missão do
NGC é fornecer a médicos e outros profissionais de saúde um
mecanismo acessível para a obtenção de informações
objetivas e detalhadas sobre diretrizes de prática
clínica promovendo sua disseminação,
implementação e uso.
[+] informações

Acesso direto pelo endereço:
http://www.guideline.gov/index.aspx

DOT.LIB (http://sbe.dotlib.com.br):
↪ Micromedex 2.0
Outras:
↪ JAMA Evidence

Líder na área médico-farmacêutica e industrial, é reconhecida
como a principal fonte de informação sobre medicamentos,
tratamento de doenças, substâncias químicas em geral, meioambiente, segurança e saúde ocupacional. Proporciona

recursos ao profissional da saúde para tomar
decisões práticas, corretas e instantâneas.
[+] informações

Acesso direto pelo endereço:

http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian
* Esta base pode ser acessada apenas pela rede da Universidade/Portal CAPES.

A JAMAevidence ajuda os tomadores de decisão a identificar as
melhores evidências disponíveis, fornecendo guias para a
consideração sistemática da validade, importância e aplicabilidade
das alegações sobre a avaliação de problemas de saúde
e os resultados dos cuidados de saúde.
Contém guias clínicos, calculadoras e
guias educacionais.
[+] informações

Acesso direto pelo endereço:
http://jamaevidence.com/
* Esta base pode ser acessada apenas pela rede da Universidade/Portal CAPES.

↪ DynaMed
↪ Embase
↪ ProQuest (Hospital Collection)

PORTAL “SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS”
Criado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Capes/MEC, o portal tem como

objetivo fornecer acesso rápido ao conhecimento científico por meio de publicações atuais
e sistematicamente revisadas. As informações, providas de evidências científicas, são
utilizadas para apoiar a prática clínica, como também a tomada de decisão para a gestão
em saúde e qualificação do cuidado, auxiliando assim os profissionais da saúde.
Podem acessar os profissionais das áreas de Biologia, Biomedicina, Educação Física,
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Medicina,
Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social.

Acesso direto pelo endereço:
http://aplicacao.periodicos.saude.gov.br/
Para acessar é preciso ter registro no
respectivo Conselho de Classe e cadastrar-se
gratuitamente no portal.

Provê resumos de assuntos médicos com interface organizada
por temas. É atualizada diariamente. Cada publicação é
revisada de forma integral e cada artigo é avaliado por
relevância clínica e validade científica. É uma ferramenta de

referência clínica, para uso no local de tratamento, criada por
médicos para médicos, contém sumários clinicamente
organizados e inclui calculadoras médicas.
[+] informações

Acesso pelo endereço:
http://aplicacao.periodicos.saude.gov.br/
Para acessar é preciso ter registro no respectivo Conselho de Classe e
cadastrar-se gratuitamente no portal.

É uma ferramenta para revisões sistemáticas que cobre as
áreas de Ciências da Saúde e Medicina. Indexa informações
completas sobre medicamentos. Cobre aspectos econômicos,
sociais e políticos da saúde pública. Oferece um tesauros

hierarquicamente estruturado que permite realizar pesquisas
abrangentes para grupos inteiros de drogas e doenças,
bem como pesquisas de precisão focando droga
específica e aspectos da doença.
[+] informações

Acesso pelo endereço:
http://aplicacao.periodicos.saude.gov.br/
Para acessar é preciso ter registro no respectivo Conselho de Classe e
cadastrar-se gratuitamente no portal.

Formada por um conjunto de bases de dados que abrange a
área de Ciências da Saúde, Medicina e suas especialidades.
Inclui a ferramenta de cálculo e análise de estatísticas de
medicina baseada em evidência Medical Evidence Matters.

A coleção engloba, também, os seguintes módulos:
 ProQuest Health and Medical Complete
 ProQuest Nursing & Allied Health Source
 ProQuest Health Management
 ProQuest Psychology Journals
 ProQuest Family Health

[+] informações

* Hospital Collection

Acesso pelo endereço:
http://aplicacao.periodicos.saude.gov.br/
Para acessar é preciso ter registro no respectivo Conselho de Classe e
cadastrar-se gratuitamente no portal.

Título do Periódico
1. Clinical evidence [link]

Disponíveis
2003 a 2010

2. Complementary health practice review [link]

2005 a 2008

3. Core evidence [link]

2005 – presente

4. Evidence-Based Child Health: A Cochrane Review Journal [link]

2006 – presente

5. Evidence Based Medicine [link]

1999 – presente

6. Evidence Based Mental Health [link]

2001 a 2004

7. Evidence Based Midwifery [link]

2003 a 2010

8. Evidence-based cardiovascular medicine [link]

1997 a 2006

9. Evidence-based child health [link]

2006

Título do Periódico

Disponíveis
10. Evidence-based complementary and alternative medicine [link] 2004 – presente
1997 a 2004
11. Evidence-based healthcare [link]
12. Evidence-based healthcare & public health [link]

2004 e 2005

13. Evidence-based nursing [link]

1998 a 2005

14. Evidence-based obstetrics & gynecology [link]

1998 a 2012

15. Evidence-based oncology [link]

2000 a 2002

16. Evidence-based Spine-care Journal [link]

2010 e 2011

17. Hepatic Medicine: Evidence and Research [link]

2009 – presente

18. Medical Devices: Evidence and Research [link]

2008 – presente

