Portal Direito e Saúde
1. Que áreas do conhecimento estão disponíveis para pesquisa?
•
•
•
•
•
•
•

Saúde mental
Políticas públicas da área de saúde no DF
Políticas públicas federais da área de saúde
Resíduos sólidos
Saneamento básico
Vigilância ambiental
Judicialização da saúde

2. Como selecionar um assunto específico?
Use o campo pesquisar no canto direito, alto da página. Pesquise por uma palavra ou
expressão.

3. Como pesquisar os trabalhos por autor?
Digite no campo de pesquisa o último sobrenome do autor, seguido do primeiro nome,
separados por vírgula. Exemplo: amarante, paulo
4. Como pesquisar nas revistas de saúde?
Clique em revistas online e escolha sua leitura entre links de publicações em saúde, de
vários órgãos, que são disponibilizadas na internet com acesso aberto.

5. Como pesquisar leis, decretos e portarias?
Digite no campo de pesquisa o número da lei, decreto ou portaria ou realize a busca pelo
assunto. Também existe a opção de clicar em Legislação e Jurisprudência.

6. Que tipo de documentos posso encontrar no menu Judicialização da Saúde?
Judicialização da saúde é quando se usa a via judicial para ter acesso aos medicamentos,
visando ao equilíbrio entre as necessidades e desejos dos usuários do sistema de saúde e da
indústria.
Nesse menu é possível acessar revistas online, artigos, notícias, legislação e jurisprudência
sobre assuntos relacionados a saúde.
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7. Existe alguma bibliografia em saúde mental?
Sim. Ao clicar no menu Saúde Mental, é possível pesquisar artigos, pesquisas, jurisprudência
e bibliografia sobre o tema.

8. Existem vídeos disponíveis no portal?
Sim. Basta clicar no menu Vídeos e acessar a seleção de vídeos sobre assuntos relacionados à
área de saúde.

9. É possível baixar artigos do portal?
Sim, mas nem todos os trabalhos possuem o artigo em PDF. Use o link ou endereço que
remete à página do conteúdo ou do órgão divulgado no portal.
Caso o link não esteja funcionando, avise-nos por e-mail (portaldasaude@mpdft.mp.br) e
faremos o redirecionamento ou a atualização.
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10. Como saber dos últimos conteúdos incluídos ao portal?
Os últimos conteúdos inseridos no portal estão no canto inferior à esquerda.

11. Posso sugerir assuntos para o conteúdo do portal?
É possível mandar e-mail com sugestões e conteúdos e até mesmo trabalhos de sua autoria
para publicação no portal, por meio do seguinte endereço: portaldasaude@mpdft.mp.br.
Avaliaremos a possibilidade de inclusão do assunto no portal.
Quanto a envio de trabalhos, de sua autoria ou de terceiros: antes de publicados serão
avaliados sob os aspectos de relevância, interesse, integridade, qualidade do trabalho,
veridicidade, atualidade e direitos autorais, entre outros.

12. Quem são os órgãos parceiros do portal?
• Centro Cochrane do Brasil
• Revista Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário
• Conselho Federal de Medicina
• Anis – Instituto de Bioética

13. Posso acessar o portal por dispositivo móvel?
Sim, é possível acessar o portal e seus conteúdos por qualquer dispositivo que acessa a
internet.

14. Quem é o contato do portal?
Para contato, envie mensagem com sugestões e críticas para: portaldasaude@mpdft.mp.br.
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