SITES CONFIÁVEIS

LISTA

Conselho Federal de Medicina (CFM): <http://portal.cfm.org.br>
Além de notícias recentes, o médico encontra informações sobre as resoluções do CFM e tem acesso à pesquisa Demografia
médica, realizada desde 2011, traçando um perfil do profissional
médico no país.
Ministério da Saúde: <http://portalms.saude.gov.br/dados-e-indicadores-da-saude>
O site do Ministério da Saúde, além das notícias atualizadas sobre
políticas públicas de saúde, possui uma seção com estatísticas
recentes sobre o mercado: dados e indicadores da Saúde.
Agência Brasil: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude>
É o órgão oficial de imprensa do Governo Federal. O site tem uma
seção sobre Saúde, na qual o médico pode encontrar dados da
área, pesquisas realizadas no país e fatos recentes ligados ao
SUS e à iniciativa privada.
Organização Mundial da Saúde (OMS): <www.who.int>
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas): <www.paho.org/bra>
As duas organizações possuem um site em conjunto, em que disponibilizam informações e boletins periódicos sobre a Saúde em
todo o mundo. O portal da Opas é focado na Saúde dos países
das Américas.
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Associação Médica Brasileira (AMB): <http://amb.org.br>
No portal da AMB, o médico tem acesso a diversas notícias da
Saúde, inclusive replicando notícias das regionais da associação
e das sociedades de especialidades vinculadas à AMB. O site
também disponibiliza as diretrizes que as sociedades brasileiras
adotam para o tratamento de várias doenças.
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz): <http://agencia.fiocruz.br>
A Fiocruz possui uma agência de notícias vinculada a ela. No site
dessa agência, o médico encontra notícias sobre várias pesquisas
realizadas pela fundação, muitas vezes com dados e estatísticas.
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): <http://
agenciadenoticias.ibge.gov.br>
O IBGE também possui uma agência de notícias, na qual vincula
notícias referentes a estatísticas em diversos setores. Vale a pena
observar a seção de Estatísticas Socias para buscar dados do
mercado da Saúde.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa):
<http://portal.anvisa.gov.br/medicamentos> e
<http://portal.anvisa.gov.br/servicos-de-saude>
O portal da Anvisa possui duas seções que podem interessar aos
médicos. A primeira é de Medicamentos, informando sobre regulação e proibição de substâncias. A outra é a de Serviços de
Saúde, que aborda a segurança do paciente e outras questões
relacionadas ao mercado da Saúde.
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): <www.ans.gov.
br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor>
O site da ANS traz notícias atualizadas sobre médicos e operadoras de saúde. Há uma seção específica, chamada Dados do Setor,
que traça um perfil completo da Saúde Suplementar no país.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea): <www.ipea.
gov.br>
O portal do Ipea oferece ao usuário uma gama de notícias e estudos econômicos em diversas áreas. Para o médico, dados de políticas públicas de saúde podem ser interessantes para entender
melhor o mercado.
MedScape: <https://portugues.medscape.com>
Um dos maiores sites de notícias médicas do mundo, o MedScape
tem uma versão voltada para o Brasil, na qual são publicadas diariamente informações sobre pesquisas, diretrizes e estudos.
Medical Economics: <www.medicaleconomics.com>
Esse site americano é uma das referências quando o assunto é
gestão e carreira médica. Vale a pena conhecê-lo para ter uma
visão mais ampla do mercado da Saúde, em nível internacional.
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