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O BMJ Best Practice se orgulha
de trabalhar com muitas das
instituições médicas mais
reconhecidas do mundo.
Atualmente temos mais de 800 clientes institucionais,
com mais de 3 milhões de visitas online ao ano em
mais de 60 países, que incluem:
Escolas líderes de Medicina;
Ministérios da Saúde e da Educação;
Hospitais públicos e privados.

Os médicos de hoje em dia
enfrentam constantemente grandes
mudanças nas informações.
Manter-se atualizado sobre os avanços médicos mais
recentes e, ao mesmo tempo, lidar com vários casos
de pacientes, pode ser um grande desafio.
Desde seu lançamento, em 2009, o BMJ
Best Practice tornou-se líder internacional
em apoio à decisão médica, com revisões
constantes e confiáveis. Este recurso
traz consigo as mais recentes evidências,
diretrizes e opiniões de especialistas sem
a necessidade da busca em várias fontes
de dados — tudo em um formato prático,
intuitivo, que reconhece as demandas do
dia-a-dia da vida médica.

ANO

“O BMJ Best Practice é uma ferramenta bem fácil de usar. Tenho usado
diariamente, inclusive durante as consultas para verificar o tratamento
mais adequado. Acho muito importante o fato de não haver conflito de
interesses nos trabalhos da BMJ, já que os autores são de diversos países
e sempre usam como guia as melhores evidências científicas. A qualidade
das informações sempre está focada no custo efetividade, sem precisar
utilizar a divulgação do último medicamento lançado, quando não há
dados consistentes ainda.”
Dr. Gustavo Gusso
Médico de família e comunidade. Professor da disciplina de Atenção Primária à
Saúde (APS) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).
Mestre em Medicina de Família pela Universidade de Western Ontario, Canadá.
Doutor em Ciências Médicas pela USP. Presidente da Sociedade Brasileira de
Medicina de Família e Comunidade (SBMFC).

Em 2012 a BMJ assinou um acordo com o
Ministério da Saúde do Brasil oferecendo
acesso gratuito ao BMJ Best Practice
(online e app) e ao BMJ Learning a todos os
profissionais da saúde do país.
Esse acesso beneficiou mais de 2 milhões
de profissionais da saúde por mais de 3
anos, sendo que o BMJ Best Practice foi
acessado por mais de 23.000 pessoas
mensalmente em 2015.

2012

2013

2014

2015

Mais de
55.000
acessos

Mais de
232.000
acessos

Mais de
251.000
acessos

Mais de
113.000
acessos até o
mês de Maio

“São ferramentas importantes para o profissional da saúde que o ajudam
a se atualizar e a aprimorar seus conhecimentos. É também um método
que nos oferece uma segunda opinião para uma dúvida durante um
atendimento. É bem interessante. Utilizo muito na minha Residência.”
Mayara Duarte Veloso
Residente em Enfermagem da USF - Unidade de Saúde da Família
Palmas, Tocantins

Benefícios
Benefícios que tornam o BMJ Best
Practice sua melhor escolha.
Geração de melhores resultados na saúde.
•

O BMJ Best Practice é uma ferramenta prática
que reduz custos e aumenta a qualidade dos
resultados na saúde

•

Resposta à questões clínicas de forma rápida,
acurada, concisa e baseada em evidências
médicas - com acesso às últimas pesquisas e
guidelines

•

Instruções inteligentes para uso no pronto
atendimento, transformando idéias em ações

•

Desenvolvido para uso rápido e seguro a beira
do leito. Uma segunda opinião instantânea.

•

Todo o conteúdo em Português.

Prático
A melhor ferramenta de apoio
para o melhor diagnóstico.
O BMJ Best Practice foi considerado
o produto mais rápido na elucidação
de dúvidas em relação a questões de
diagnósticos médicos.

Funções personalizadas e apoio
para acesso móvel.
• O ‘My BMJ Best Practice’ oferece
a possibilidade do usuário
personalizar as funções do
produto

Respostas à dúvidas clínicas
em poucos clicks através de um
formato de acesso rápido, conciso e
expansível

• O formato do website permite que,
independente do tamanho da tela
do usuário, ele seja otimizado.

Navegação estruturada
de forma intuitiva e consistente
entre todos os tópicos
Conteúdo modular
e cuidadosamente estruturado para
comparar diagnósticos diferenciais e
opções de tratamento

• O app BMJ Best Practice pode
ser utilizado off-line através do
sistema iOS ou Android e com
todo o conteúdo em Português
Possibilidade de salvar
páginas favoritas, buscas e fazer
anotações pessoais em bloco de
notas.

Flexibilidade
Flexibilidade para usar a
ferramenta em inglês ou
português

Integração com vários formulários
de medicamentos
Instituições podem conectar o BMJ
Best Practice à múltiplas bases de
dados de medicamentos

Ferramentas de personalização
para administradores e usuários

“Achei muito interessante a apresentação. Os programas
são de fácil acesso e trazem mais facilidade na busca
de informações para estudo. No meu curso, estávamos
precisando de algo assim, passei o link para os meus
colegas da faculdade.”

“Uso com frequência as ferramentas da BMJ. O conteúdo disponibilizado
no BMJ Best Practice é fortemente baseado em evidências e dá ênfase
à abordagem própria da atenção primária à saúde, o que certamente
podemos considerar como um dos pontos fortes.

Dulcineide Rosa da Conceição
Técnica de Enfermagem da USF - Unidade de Saúde da Família
Palmas, Tocantins

Dr. Daniel Knupp Augusto
Vice-Presidente da SBMFC
Desenvolve um projeto de mestrado em epidemiologia pela Fiocruz, estudando a
qualidade dos serviços de atenção primária em Belo Horizonte.

Benefícios

Veja como usar!
1

Informação em tempo real
2

A prática baseada em evidência
como proposta principal.
Revisões sistemáticas e altamente
reconhecidas, da BMJ Clinical
Evidence, são incorporadas ao BMJ
Best Practice. Elas também são
encontradas na seção ‘Evidências’.
Avaliamos e encorajamos
feedback continuamente.
Todos os erros reportados,
ou correções requeridas, são
gerenciadas por um médico líder.
Os assuntos urgentes receberão
atenção imediata. Outras
sugestões serão consideradas
em nosso ciclo regular de
atualizações.

Mais de

1.000
Mais de

3.000
Mais de

4.000

Alertas regulares via RSS e email
para manter-se informado das
últimas atualizações de produtos e
conteúdos.

3
5

Monografias escritas por especialistas
independentes e experientes ao redor do mundo.

Imagens coloridas.
Links de referência completa

Diretrizes de diagnósticos e tratamentos,
inclusive diretrizes NICE.

8
10

Informações estruturadas
Estrutura de informação
passo-a-passo para antecipar
questões médicas e fornecer
respostas rápidas.
Informações sobre tratamentos
organizadas por tipo de pacientes.
Links automáticos para lista de
medicamentos com informação
abrangente sobre eles.

7

6

9

4

1

2

Meu BMJ Best Practice: Acesso
remoto e funções personalizadas
via conta do ‘Meu BMJ Best Practice’.

Na tabela de conteúdo podemos
encontrar:
6

Visão geral: Fornece pontos-chave
para os diagnósticos e tratamentos.

7

Diagnóstico: Guia abrangente para
o procedimento de diagnóstico,
incluindo qualquer possível
diferencial do mesmo.

8

Tratamento: Informações sobre
tratamentos, organizadas pelo tipo de
paciente, com links automáticos para
integrar a uma lista de medicamentos
e regulamentações do tratamento.

9

Evidência: Revisões sistemáticas da
BMJ Clinical Evidence incorporadas
e links para artigos de pesquisa e
pontuação de qualidade.

10

Recursos: Mais de 3.000 imagens
coloridas, links completos de
referência e outros recursos.

Pesquisar: Funções de busca para
encontro rápido de informações.

3

Revisão permanente: Atualizações
regulares para disponibilizar a melhor
evidência disponível.

4

BMJ Portfolio: Possibilidade de
organizar e acessar facilmente as
atividades de aprendizado.

5

Tabela de conteúdo: Estruturado
para a consulta do paciente
antecipando questões médicas e
providenciando respostas rápidas.

DIAGNÓSTICOS
TRATAMENTOS

DIRETRIZES

Flexibilidade
no acesso móvel
App BMJ Best Practice
Acesso online e offline.

Contato
Para maiores informações ou solicitar uma cotação
para sua instituição, por favor entre
em contato através do email: brasil@bmj.com

Um novo aplicativo para um acesso mais
rápido
O aplicativo do BMJ Best Practice é a sua segunda
opinião instantânea quando e onde você precisar. Para
sistemas Android e iOS, permite acesso off-line a todo
o conteúdo inclusive a diretrizes médicas, evidências de
pesquisas e opiniões de profissionais experientes.

Para saber mais sobre a BMJ, acesse o site: bmj.com

Acesso remoto

CONTEÚDO EM

PORTUGUÊS

Todas as assinaturas de pessoas físicas ou instituições
incluem acesso remoto ao BMJ Best Practice. Com
os dados da conta do ‘Meu BMJ Best Practice’ - email
e senha -,os usuários podem ter acesso fora do
computador.

Curta BMJ Brasil

Em alguns casos o acesso institucional é concedido
através de um número fornecido por sua organização.
Simplesmente utilize tal número após inserir os dados
do seu login do ‘Meu BMJ Best Practice’.

Assista aos Vídeos no canal BMJ Brasil
Tenho o aplicativo do Best Practice em meu smartphone e uso
sempre que a dúvida surge no momento que não tenho acesso a um
computador. O aplicativo é bastante intuitivo, fácil de usar e leve.”
Dr. Daniel Knupp Augusto
Vice-Presidente da SBMFC
Desenvolve um projeto de mestrado em epidemiologia pela Fiocruz,
estudando a qualidade dos serviços de atenção primária em Belo Horizonte.

“O app Best Practice é fantástico, principalmente para o momento
do atendimento (point of care). Seu uso é muito fácil, a ferramenta é
extremamente intuitiva. E após o segundo uso tudo fica ainda mais fácil.
O app BMJ Best Practice dá segurança para o plantonista. É a segunda
opinião no atendimento primário.”
Dr. Júlio Abreu
Professor Associado da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG).

Siga BMJ Brasil

