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websaúde

http://clinicalcases.org/
«A Asma do Doente Não Leu o Tratado»
A componente prática do desempenho diário de qualquer médico
é tremenda, e isto reflecte-se não só no à-vontade com que as patologias mais frequentes devem ser abordadas, mas também na capacidade de reconhecer apresentações inesperadas dessas patologias, ou outras que surgem menos amiúde. Não sendo a Medicina,
no geral, (e muito menos a Medicina Geral e Familiar!) excepção ao
modo como este conhecimento operante é adquirido em relação a
qualquer outra ciência prática, e sendo o doente o seu objecto, nada melhor do que uma série de casos clínicos para consolidar os nossos conhecimentos numa área à nossa escolha. http://clinicalcases.org/ ajuda-nos neste propósito. Anunciando-se
como tendo sido feito de raiz para a educação médica, está dividido em várias especialidades médicas e aceita casos de qualquer profissional de saúde (recomendo ler previamente as orientações para tal), apresentando ainda instruções passo-a-passo
para várias manobras. Como seria de prever, a organização dos casos, além das especialidades, é baseada em «Labels», o que
nos obriga a ler o sítio para nos familiarizarmos com ele e usarmos bastante a opção de busca. Em compensação, na sua secção
«Questions and Answers», os artigos nos quais se apoiam para a resposta estão no final, na forma de hiperligações, o que inclui imagens e fluxogramas.
Infelizmente, os casos mais hospitalares não estão separados dos que podemos encontrar na nossa prática clínica. Saliento
também a ausência de secções para Ortopedia, Pediatria (os casos pediátricos estão entre os demais), Medicina Desportiva, entre outros.
No blog respectivo, http://casesblog.blogspot.com/ são colocadas e discutidas notícias médicas recentes ou até cabeçalhos
de twitter, alguns de grande relevância médica, outros que compensam a sua ausência com muito humor...
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