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Outras Fontes de Informação

Mas, além da LILACS, MEDLINE, BVS e PUBMED …

Como pesquisar
nessas fontes?

O que oferecem?

… e o Google?

Outras Fontes de Informação
Fonte de Informação

Conteúdo

Tipo de Pergunta

Acesso

Evidência para sistemas de
Health Systems Evidence saúde: respostas rápidas,
sínteses de evidência, revisões
(McMaster Health
sistemáticas
Forum)

Governança, arranjos financeiros e www.healthsystemsevidence.org
de prestações dos sistemas de
Acesso para usuários registrados,
é gratuito
saúde, estratégias de
implementação que podem apoiar
a mudança de sistemas em saúde.

Rx for change
(Canadian Agency for
Drugs and Technologies
in Health - CADTH)

https://www.cadth.ca/resources/r
Estratégias de intervenções
x-for-change/database/browse
utilizadas para modificar as
condutas de tecnologia sanitária
Acesso Livre
que prescrevem a prática e o uso.

Evidência sobre a eficiência e
eficácias de tecnologias
sanitárias: respostas rápidas,
sínteses de evidência, guias
clínicas, avaliação de
tecnologias sanitárias.

Cochrane Library
Revisões sistemáticas,
(Colaboración Cochrane) avaliação de tecnologias
sanitárias, avaliação econômica
e ensaios clínicos controlados.

Custo-efetividade
Efetividade de Intervenções
Avaliação econômica e de
tecnologias sanitárias

www.thecochranelibrary.com

Public Health Evidence
(McMaster University)

Efetividade de intervenções em
saúde pública

http://www.healthevidence.org/
Acesso para usuarios registrados,
é gratuito.

Evidência selecionada para
saúde pública: revisões
sistemáticas e síntese de
evidência

Acesso controlado, pago.
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Conteúdo

Tipo de Pergunta

Pesquisa

Questões clínicas para
apoiar a prática e a
assistência clínica.

www.tripdatabase.com

TRIP Database

Evidências científicas, imagens,
vídeos, folhetos de informação
para o paciente, cursos e notícias

UpToDate

Autores, editores e revisores
Questões clínicas, apoio a
médicos seguem um processo
prática ou assistência.
editorial para sistematizar a
informação médica mais recentes e
recomendações confiáveis e
baseadas em evidência. Inclui
informações para o paciente,
calculadoras médicas, informações
sobre medicamentos

Acesso livre para pesquisa
básica; mais recursos disponíveis
com acesso controlado e pago.
http://www.uptodate.com/
Acesso controlado, pago.

Epistemonikos

Revisões sistemáticas, sínteses de Questões Clínicas e Gestão http://www.epistemonikos.org/
evidências e estudos primários que em Saúde.
se incluíram uma revisão
Acesso Livre
sistemática sobre medicamentos

EMBASE

Literatura biomédica: artigos,
conferências e revisões
sistemáticas (predomina
publicações da Europa)

Questões Clínicas e Gestão www.elsevier.com/solutions/em
em Saúde.
base-biomedical-research
Acesso controlado, pago.

Health Systems Evidence
McMaster Health Forum

www.healthsystemsevidence.org

Acesso gratuito para
usuários registrados

Evidências para tomadores de decisões, pesquisadores e
interessados no fortalecimento ou reforma dos sistemas de
saúde ou em conhecer programas de serviços, medicamentos
custo-efetivos etc.

Arranjos referentes à governança ,
mecanismos financeiros, mecanismos
de prestação de cuidados, e ainda
estratégias de implementação que
podem apoiar mudanças nos sistemas
de saúde

RX for Change
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health
www.cadth.ca/resources/rx-for-change/database/browse

Acesso livre

Acesso livre

 Evidências científicas sobre estratégias de intervenções utilizadas para alterar o
comportamento, a prescrição, a prática e o uso de tecnologias sanitárias
 A fonte auxilia na escolha e uso das intervenções

Biblioteca Cochrane
http://www.cochranelibrary.com

Colaboración Cochrane

Acesso pago e controlado
*Disponível no Portal de
Periódicos Capes
a partir de 2018

Coleção de seis bases de dados que contém diferentes tipos de evidência
de alta qualidade para informar a tomada de decisões em saúde.
Inclui as revisões sistemáticas da Cochrane

Acesso livre a revisões
selecionadas de alguns
temas, como neste exemplo

Health Evidence
http://www.healthevidence.org

McMaster University
Acesso gratuito para os
usuários registrados

Revisões sistemáticas avaliadas sobre a efetividade
das intervenções em saúde pública.

Trip database
https://www.tripdatabase.com

Evidência Científica para apoiar a
prática e a atenção clínica
Além da evidência científica, inclui imagens,
vídeos, folhetos de informação para
pacientes, cursos e notícias.

Epistemonikos
http://www.epistemonikos.org

Evidências para atenção clínica e tecnologia
sanitárias para tomada de decisões relativas a
questões clínicas ou de política sanitária.

Revisões sistemáticas, síntese de evidências e estudos
primários incluídos em uma revisão sistemática e vice-versa

Embase
https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research

Literatura biomédica: Artigos, conferências, livros, páginas
da web  inclui MEDLINE e publicações europeias.

Acesso
Controlado,
pago

Fatores Positivos

Fatores Negativos

Sim, Google pode ser uma fonte de
informação científica
A informação recuperada pelo Google não
Google busca os conteúdos indexados de conta com qualquer critério de avaliação.
muitas bases de dados
Google pode ser também uma
importante fonte para buscar a literatura
cinzenta e literatura não indexada em
bases de dados
O Google acadêmico proporciona uma
maneira simples de buscar a bibliografia
produzida pela academia.

A avaliação da informação recuperada no
Google é de responsabilidade do usuário.

Outras Fontes de Informação
E AGORA...

Vamos Praticar!

Vimos algumas outras fontes de informação importante para a
área da saúde.
Estamos certos que existem muitas outras
Então... convidamos você a colaborar com a complementação
destas fontes.

