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INTRODUÇÃO

Bem-vindos ao terceiro milénio, à era da comunicação, em que os

computadores e a Internet estão presentes em todas as nossas activi-

dades. Nas ciências biomédicas esta realidade aplica-se de forma

bem marcada, uma vez que, a cada minuto que passa, aparecem

novos factos e novas descobertas. E, agora, através da Internet, são

postos à nossa disposição com a rapidez de um click!

A Internet já não é o futuro. É o presente! É um poderoso meio de

informação que qualquer pessoa deve ser capaz de usar. Quem não a

utilizar poderá ficar irremediavelmente estagnado, ou melhor, nalguns

casos já sente que outros são mais velozes na prossecução dos seus

objectivos. Por isso, ninguém deverá ficar de fora desta revolução!

Esta é a altura de se deixar de encarar o computador como um inimigo

ou um bicho raro, e passar a usufruir de todas as suas potencialidades

em todas as áreas! Afinal, quando bem utilizado, pode tornar-se num

dos nossos melhores amigos.

É verdade que na imensidão da Internet, o mais fácil é perdermo-nos,

ou estarmos a perder o nosso tempo. Este guia prático, não ousando

achar-se demasiado abrangente, vai facilitar a utilização deste veícu-

lo de informação, principalmente a pessoas que se interessem pela

área da Saúde, já que é fruto de experiência, conhecimento e prática,

de quem já utiliza este recurso há alguns anos.





OBJECTIVOS

Este livro destina-se primeiramente a todos aqueles envolvidos na

área da saúde, nomeadamente médicos, enfermeiros, estudantes de

medicina, farmacêuticos, investigadores, etc. Qualquer pessoa que

trabalhe ou estude nesta área beneficiará certamente das informa-

ções nele contidas.

Este livro vai ajudar a não nos sentirmos perdidos na grande selva de

informação que é a Internet! Nele encontra-se de forma organizada

e lógica tudo o que é fundamental para se usar a Internet, e para que

a procura de informação seja simples e se torne parte da nossa vida!

Ao ler este livro, o leitor ficará a saber:

— Que hardware e software necessita para se ligar à Internet;

— De que modo se pode ligar à Internet;

— Que serviços estão disponíveis na Internet;

— Como procurar informação na Internet;

— Alguns livros e revistas médicas que estão disponíveis on-line;

— Sites médicos estrangeiros;

— Sites médicos portugueses;

— As nossas sugestões;

— As sugestões de autores convidados.

Este livro está referenciado ao utilizador informático comum, ou seja,

a todos que utilizam um computador pessoal em casa ou no trabalho,

com um dos sistemas operativos da Microsoft (Windows 95/98, Win-

dows NT, Windows me, Windows 2000, etc.).
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NOÇÕES BÁSICAS
SOBRE INTERNET

PARTE I.





A INTERNET

1

1.1.  O QUE É EM CONCRETO A INTERNET?

A Internet é uma quase infindável rede mundial de computadores,
um conjunto de incontáveis redes e sub-redes informáticas situadas
em todo o globo, unindo computadores de todo o tipo usadas por
pessoas de todo o mundo. A ideia de aldeia global está subjacente a
este conceito.

1.2.  RAZÕES PARA NOS LIGARMOS À INTERNET

— Acesso à informação mais recente, de forma muito fácil e
quase instantânea. Antes das notícias estarem publicadas,
já se podem consultar na Internet;

— Acesso a várias fontes de informação. Não só temos acesso
à tradicional Medline, como podemos ter acesso às diversas
publicações que se fazem de forma impressa, tal como a
diferentes recursos multimédia, como sons, imagens, filmes,
etc.;

— Acesso a várias fontes de informação a nível mundial (e.g.,
em Instituições ou Bibliotecas especializadas) ao preço de
uma chamada local;

— A oportunidade de trocarmos e discutirmos informação
médica com colegas de todo o mundo, de forma simples e
segura;
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— A possibilidade de investigar e continuar a nossa educação
médica a partir do nosso computador;

— O acesso a um sem número de livros - uma biblioteca virtual
no nosso computador.

1.3. SERVIÇOS DISPONÍVEIS NA INTERNET

Na Internet temos disponíveis vários tipos de serviços. Dos serviços
que nos disponibiliza a Internet, de quais iremos precisar?

1.3.1. WWW

World-Wide-Web, ou simplesmente, a Web, é um dos serviços mais
conhecidos já que é utilizado para consulta das páginas (sites/sítios).
As páginas são documentos que apresentam, além de texto, tudo o
resto que nos é familiar e lhes dá um aspecto mais agradável, como
imagens, desenhos, filmes, animações, sons, músicas, etc. Para o
podermos usar, precisaremos de um software especial (gratuito, e
oferecido pelos ISP’s – Fornecedores de Acesso à Internet, muitas
vezes nos CD-ROMs de oferta distribuídos através de diversas
revistas) que interprete a linguagem em que as páginas são
elaboradas (HTML - Hypertext Markup Language). Tratam-se dos
chamados browsers ou navegadores, de que falaremos em mais
pormenor à frente.

Cada página da Web tem um determinado endereço (URL), único,
que quase sempre começa (apesar de não ser obrigatório) por 'www.'
Por exemplo:

www.centroatlantico.pt/index.html

Na verdade esse endereço é complementado por um http:// inicial,
mas que não é necessário escrever no browser, pois ele próprio
trata-o de acrescentar. Ficaria então,

http://www.centroatlantico.pt/index.html
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Temos então a página index.html relativa ao domínio centroatlantico.pt
na máquina (computador que serve as páginas aos browsers que
as solicitam) www da Web (pois é indicado o protocolo http).

1.3.2. CORREIO ELECTRÓNICO OU E-MAIL

Utilizado para enviar mensagens e ficheiros. O e-mail é o
correspondente electrónico de uma carta de correio. Como vantagens
temos o facto de ser mais barato (ou mesmo gratuito), podermos
enviar um e-mail para qualquer parte do mundo em apenas alguns
segundos, e o facto de podermos enviar também ficheiros em anexo,
tal como fotografias, radiografias, relatórios, voz, etc. Para o usarmos,
também necessitamos de um software apropriado, que é o gestor
de correio-electrónico. Este vem normalmente num pacote gratuito
com os browsers, embora existam programas apenas para essa
função.

Cada utilizador da Net pode ter um ou vários endereços de e-mail,
sendo cada um deles único. Um endereço de correio-electrónico
tem duas partes separadas pelo símbolo ‘@’, que em português se
lê arroba, mas que normalmente se pronuncia em inglês – 'at'. Por
exemplo:

manuel.fagundes@centroatlantico.pt

Temos então o utilizador Manuel Fagundes com uma caixa de e-
mail no servidor do domínio centroatlantico.pt . Os endereços não
podem conter qualquer tipo de acentuação. As caixas de correio
têm sempre um limite de tamanho para as mensagens a receber
que é importante conhecer quando se esperam receber muitos fichei–
ros em anexo.

1.3.3. TRANSFERÊNCIA DE FICHEIROS

Para enviar e receber ficheiros entre computadores na Internet
recorre-se ao protocolo FTP (File Transfer Protocol). A operação de
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BIOMEDNET

http://www.bmn.com

Um site da Elsevier Science para investigadores biomédicos, já com
mais de 870.000 membros inscritos. Todas as opções oferecidas
são gratuitas, excepto o acesso ao texto completo das publicações.
Tem uma secção de notícias diárias sobre o mundo científico.
Encontra-se dividido em várias secções. A secção de ferramentas
de pesquisa oferece acesso a várias bases de dados, como a
Medline, a Swiss Prot (sobre proteínas), Mouse Knockout & Muta-
tions Database, de estruturas macromoleculares, drogas em
investigação, etc. As secções de revisão e de alerta de jornais têm
resumos dos principais artigos científicos publicados, e acesso aos
diferentes jornais virtuais. Tem ainda secções para venda de livros e
material de laboratório, outra com ofertas de emprego, e uma com
mais de 3.500 links diversos.



81

PARTE II - INTERNET E MEDICINA: SITES INTERNACIONAIS

CDC – CENTRES FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

   http://www.cdc.gov

O CDC é o site a visitar para quem estiver à procura de informações
sobre doenças crónicas, lesões e incapacidades ou guidelines da
sua prevenção. Tem como objectivo promover a saúde e a qualidade
de vida, prevenindo e controlando doenças. Adicionalmente a essas
fontes, o CDC tem dados importantes acerca da saúde do viajante e
acesso completo ao MMWR. Temos também acesso completo ao
Emerging infections disease journal.

As recomendações são baseadas na evidência científica, no que
toca a cura, alívio dos sinais e sintomas, prevenção de sequelas, e
prevenção da transmissão. São uma fonte crítica de orientação clínica
que está acessível a todos os profissionais de saúde.
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COCHRANE

http://www.cochrane.org

Uma organização internacional que procura manter a informação
actualizada e correcta sobre os efeitos dos cuidados médicos.

De salientar a Cochrane library, uma publicação electrónica
desenhada para fornecer informação de alta qualidade sobre
evidência. É publicado quatro vezes por ano em CD-ROM e na
Internet, sendo o seu acesso ao texto completo limitado aos subscri–
tores. No entanto, todos podem pesquisar e ter acesso aos sumários.
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PARTE II - INTERNET E MEDICINA: SITES INTERNACIONAIS

CYBEROUNDS

   http://www.cyberounds.com

Site para profissionais de saúde, que oferece conferências mensais
moderadas por académicos distinguidos. Todas as conferências
prévias estão armazenadas e organizadas por tema, para revisão.
Existem conferências nas seguintes especialidades: medicina car-
diovascular; medicina de emergência; endocrinologia; gastroentero–
logia; geriartria; medicina legal e ética; hematologia e oncologia;
medicina laboratorial; genética médica; nefrologia; nutrição; psiquiatria
e neurociências; medicina pulmonar; reumatologia; e saúde da
mulher.
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DIGITAL ANATOMIST PROJECT

   http://www9.biostr.washington.edu/da.html

Baseado na crença que a anatomia é a base de todas as ciências
biomédicas, incluindo a medicina clínica, foi criado este projecto. A
partir de cadáveres foi criado um modelo gráfico, e imagens clínicas
com a representação simbólica destas estruturas e as suas
relações. Foi assim criada uma base de conhecimento que pretende
ser a fundação de inteligência baseada na máquina necessária para
a interacção com informação de imagens biomédicas, criando um
modelo anatómico inteligente. Neste site temos à disposição a
anatomia do cérebro, neuroanatomia, os órgãos torácicos e a articu–
lação do joelho, com imagens a 3D, filmes e fotografias variadas.
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PARTE II - INTERNET E MEDICINA: SITES INTERNACIONAIS

DOCTOR’S GUIDE

http://www.pslgroup.com/MEDRES.HTM

Um mundo de recursos médicos na Internet, com inúmeros links
para outras páginas. Um grande atractivo deste site é a possibilidade
de o termos em várias línguas, e claro, em Português. Cada utilizador
dispõe da possibilidade de personalizar a sua página de entrada ao
máximo. Diariamente temos assim uma nova página, com as notícias
do dia, casos clínicos do dia e textos de educação médica continua.
É possível escolher quais os nossos jornais médicos favoritos, as
nossas áreas de interesse e sites favoritos. A máquina de busca é
muito robusta e permite também acesso à Medline. De grande utili–
dade são os links para um dicionário de inglês, já que quase todos
os restantes textos são em inglês, um dicionário médico, e um glos–
sário médico multilingue.


