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A Acta Médica Portuguesa (AMP) tem como principal
objectivo divulgar a melhor investigação clínica produzida
e escrita no nosso País. Para isso, recebe, selecciona e
publica os estudos que considera de qualidade e relevantes para a prática clínica dos médicos portugueses, assim
como para a actualização dos seus conhecimentos científicos.
Por seu lado, The Cochrane Collaboration (CC) – uma
rede internacional com mais de 28 000 colaboradores em
mais de 100 países – tem como objectivo principal colaborar com profissionais de saúde, doentes, gestores/administradores e responsáveis políticos, na tomada de decisões
em saúde através da elaboração, actualização e promoção de revisões sistemáticas da literatura (as chamadas
Cochrane Reviews). A CC é reconhecida a nível mundial
como sendo uma referência absoluta para informação de
alta qualidade sobre a efectividade das intervenções em
saúde.1
A saúde é um dos temas de maior audiência e impacto na comunicação social dos nossos dias. Crescem como
cogumelos os sites na internet, com utilização das redes
sociais (Facebook, Twitter, blogs variados, etc), as revistas
de saúde para o público em geral, a (má) publicidade, a
informação nos poderosos meios de comunicação como a
televisão, rádio e jornais generalistas de grande difusão.
De igual modo, para os profissionais de saúde a invasão
informativa é avassaladora.
É pois uma excelente oportunidade para instituições de
referência como a AMP e a CC ocuparem o seu lugar com
vista à divulgação da informação baseada nos métodos

científicos. Na realidade, a informação incorrecta em saúde tem custos globais e sociais muito elevados. A iliteracia
em saúde acaba por constituir uma forma de analfabetismo
dos tempos modernos.2
Numa tentativa de disponibilizar de maneira regular informação clínica de alta qualidade, pareceu desejável aos
responsáveis das duas instituições - Rui Tato Marinho, Editor-Chefe da AMP e António Vaz Carneiro, Director do recentemente criado Centro Colaborador Português da Rede
Cochrane Iberoamericana (com sede no Centro de Estudos
de Medicina Baseada na Evidência da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa) – o estabelecimento de
uma colaboração regular.
O resultado desta colaboração bimestral - designado
como Cochrane Corner – pode ser visto pela primeira vez
neste número da AMP. Trata-se da selecção de uma Cochrane Review entendida pelos responsáveis do Centro
Cochrane (A. Vaz Carneiro e João Costa, seu Coordenador
Científico) como sendo particularmente relevante e podendo servir de base à decisão, a que se adiciona um pequeno
comentário sobre a importância desta nova informação e
sua potencial aplicação na prática clínica.
O rastreio do cancro da mama, um dos cancros que
mais mata em Portugal, foi escolhido para o pontapé de
saída desta nova secção, sendo um dos assuntos do maior
interesse e impacto para os profissionais de saúde e para o
público em geral.3
Espera-se que os leitores da Acta reconheçam a utilidade desta nova secção, pedindo que, como habitualmente,
nos enviem os vossos comentários e sugestões.
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