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A assistência ao paciente deve ser o
pilar da atividade clínica odontológica, implicando, frequentemente, na
tomada de decisões de tratamento,
que se baseiam na experiência criteriosa do cirurgião-dentista e devem
ter respaldo técnico, conferido pelas evidências científicas.
O acesso à literatura presente nas bases de dados permite que o profissional assuma decisões e aponte diagnósticos e pós-operatórios, pautado
em análises críticas destas evidências.
Uma ferramenta que vem ao encontro dessa necessidade é o Portal Saúde Baseada em Evidências.
Criado em 2012 pelo Ministério da
Saúde, em parceria com a CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior), tem o
objetivo de fornecer, gratuitamente, acesso rápido a conteúdos científicos, por meio de publicações atuais e, sistematicamente, revisadas,
proporcionando uma referência
clínica baseada em evidência. Neste
ano, a base do Portal foi ampliada
e seu acesso estendido. Além dos
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profissionais de saúde, passaram a
ter essa facilidade acadêmicos e estudantes das instituições de Ensino
Superior de todas as áreas de saúde: Biologia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia e Terapia Ocupacional,
Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia,
Serviço Social e Odontologia.
A plataforma oferece possibilidades
de pesquisa por título de livro, au- {
tor ou ISBN (Número Internacional
Padronizado para Livros). Diversos
destes conteúdos - como diagnósticos, estudos, teses e vídeos - já
estão traduzidos para o português
e algumas bases do Portal, como o
BMJ Best Practice e o DynaMed, estão disponíveis para acesso móvel,
por meio de smartphones e tablets.
Os dados apresentados têm focos diferentes. Alguns permitem
acessar artigos científicos, outros
fornecem conteúdos de livros ou
aulas. Existem, também, os guidelines ou diretrizes: conjunto de evidências científicas reunidas, anali-

sacias, discutidas e eleitas por um
grupo de pesquisadores, auxiliando, assim, o desenvolvimento das
abordagens clínicas.
Embora não seja voltado, exclusivamente, para a Odontologia, existe
um grande número de estudos e
pesquisas que, de forma direta ou
indireta, colabora para a melhor tomada de decisão.
{

Os conteúdos podem ser
acessados por aqueles
que estão vinculados aos
respectivos Conselhos
Profissionais ou a
Instituições de Ensino
}}
Superior.

Basta realizar um cadastro no link:
www.saude.gov.br, clicar no item
Saúde Baseada em Evidência, acessar periódicos e, depois, preencher
o formulário com dados pessoais e
o número do registro profissional.

Confira alguns conteúdos que estão
disponíveis no Portal Saúde Baseada
em Evidências:
Access Emergency Medicine,
Access Medicine
Extensa Galeria Multimídia - conceitos sobre procedimentos comuns
com o auxílio de mais de 25 vídeos de
exames, módulos de segurança do paciente, arquivos de áudio e animações.
Orientações Práticas - reúne informações atualizadas sobre rastreio
de doenças, prevenção e regimes de
gestão com as diretrizes de Current
Practice Guidelines in Primary Care.
Autoavaliação - apresenta exames
com milhares de perguntas e respostas extraídas das principais referências médicas de suporte a estudantes e residentes.
Base de Dados de Fármacos Integrada - é possível consultar dosagens, indicações e reações adversas,
por meio de uma base de dados atualizada, incluindo milhares de medicamentos genéricos e de referência.
Educação ao Paciente - ajuda pacientes a entenderem melhor suas
doenças e programas de tratamento,
por meio de informações abrangentes
e confiáveis de cuidados com a saúde,
contendo mais de cinco mil tópicos.
Estudos de Caso - aborda experiências reais, por meio de extensa coleção
de estudos de caso, incluindo seleções
da popular série LANGE Case Files®,
de Pathophysiology of Disease, e de
Hurst's lmaging Tests, que oferecem

perguntas para enquadrar o caso e a
abordagem ao paciente.
APS - a BVS APS é resultado da cooperação técnica entre o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação
em Ciências da Saúde (BIREME; OPAS/
OMS) e o Ministério da Saúde. Faz agestão da informação científica e técnica relacionada à Atenção Primária à Saúde.
Atheneu - sessão pertencente à editora brasileira Atheneu, conta com
mais de 200 títulos publicados por ela,
desde 1998. As publicações, a partir
de 201 O, possuem versão eletrônica
atualizada. Nesse espaço, você pode
encontrar conteúdos de ensino médico básico e de algumas especialidades, como livros sobre Odontologia.
Best Practice e BMJ Learning utiliza dados do British Medical Journal
(BMJ) e fornece informações detalhadas
sobre semiologia médica. Auxilia na tomada de decisão clínica em todas as etapas de assistência ao paciente, incluindo
o diagnóstico, o tratamento, o prognóstico e a prevenção. O BMJ Learning apresenta aulas em módulos interativos de
aprendizagem baseados em evidências
e desenvolvidos por especialistas, abrangendo assuntos clínicos e não clínicos.
DynaMed - resumos atualizados e revisados sobre diversos temas médicos.
É mantido pela EBSCOhost. Criado por
médicos é uma ferramenta de uso em
clínica ou hospital primário/secundário.
Possui calculadoras médicas.
Embase - da Elsevier Life Science Solutions é um abrangente banco de dados
internacional destinado aos pesquisadores biomédicos, constituído por tra-

balhos a partir de milhares de revistas e
jornais, desde 1947. Permite o acompanhamento e a recuperação de informações precisas sobre drogas e doenças de
estudos pré-clínicos para pesquisas.
ProQuest - Gestão em Saúde - inclui conteúdos de gestão de saúde,
gestão de pessoal, administração de
empresas, estatística, economia da
saúde, ética e administração de saúde
pública. Reúne centenas de periódicos
com teses de doutorado especializadas, entre eles The Lancet, American
Journal of Public Health, New England
Journal of Medicine, Diabetes Care,
Epidemiology and lnfection.
McGraw Hill Anatomy Physiology
- ferramenta de estudo da anatomia
humana, por meio da dissecação
cadavérica e do uso de conceitos relevantes em fisiologia. Oferece acesso às mais diversas visões do corpo
humano, além de slides, animações,
perguntas e respostas.
Sports Medicine and Exercise
Science in Video - coleção de vídeos nas áreas de Medicina Esportiva,
Fitness, Nutrição, Educação Física e
Ciência do Esporte.
Micromedex Healthcare Series - disponibiliza dois módulos: o Diseasedex-General Medicine engloba o período
posterior às primeiras horas de uma
emergência médica, como prevenções,
sintomas e complicações, com informações referenciadas, enquanto o Drug-Reax auxilia a monitorar e identificar
interações medicamento-medicamento,
medicamento-alimento, medicamento-doenças, medicamento-álcool e medicamento-exames laboratoriais. ■

Sites consultados:
www.saude.gov.br
www.evolution.com.br
www.unasus.gov. br/noticia

www.bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/portal_saude_baseada_evidencias
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www.periodicos.sa ude .gov. br
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