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Sobre o Portal

Para fortalecer o Portal SBE, a SGTES/MS 
estabeleceu em 2015 uma parceria junto à 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), 
Organização Mundial da Saúde (OMS) no Brasil 
e Centro Latino-Americano e do Caribe de 
Informação em Ciências da Saúde da 
OPAS/OMS (BIREME/OPAS/OMS) para 
incorporação da Prática Baseada em Evidências 
no processo de trabalho dos profissionais de 
saúde e de acadêmicos das áreas da saúde. A 
disseminação da Prática Baseada em 
Evidências, entendendo-a como importante 
movimento de mudança nas práticas 
assistenciais, o uso e disseminação de 
evidências em saúde.

O Portal Saúde Baseada em Evidências é 
uma iniciativa da Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde 
(SGTES/MS) em parceria com a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES/MEC) para o 
desenvolvimento de uma biblioteca eletrônica 
com o objetivo de aprimorar o exercício dos 
trabalhadores da saúde por meio do acesso a 
conteúdos cientificamente fundamentados, na 
perspectiva de melhor atender à população.

Contato: psbe@saude.gov.br 

mailto:psbe@saude.gov.br


Quem pode 
acessar?

➔ O acesso aos conteúdos está disponível aos 
profissionais e estudantes da área da saúde. No caso 
dos profissionais, o acesso é definido pelo vínculo 
destes aos seus respectivos Conselhos Profissionais. 

➔ Desta forma, têm acesso às bases de dados os 
profissionais das 15 áreas da saúde, sendo estas: 
Biologia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 
Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, 
Nutrição, Odontologia, Psicologia, Saúde Coletiva e 
Serviço Social, Técnico em Radiologia.



http://psbe.ufrn.br/



http://www.psbe.ufrn.br/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101

Para se cadastrar, clique 
em “Cadastrar-se”. Se já 
tiver efetuado o cadastro, 
clique em acessar.



Após clicar em 
“Cadastrar-se”, 
surgirá esta tela 
para que você 
preencha seus 
dados. 



Preencha todos os campos, 
digite uma senha, clique na 
caixa de seleção para 
aceitar os termos de uso e 
clique em “Registrar-se”. 



Após efetuar o cadastro, aparecerá a 
tela de confirmação. Não se 
esqueça de acessar seu e-mail e 
completar o processo de cadastro. 



Tela inicial para 
acessar o Portal 
Baseado em 
Evidências pela 
rede sabiá. 



Na tela inicial, 
utilizando a barra de 
rolagem para baixo 
você encontrará o 
botão “Fazer login”. 



Para acessar, 
digite seu CPF ou 
E-mail e a senha. 



Após efetuar o 
login, verifique 
se o seu nome 
aparece no 
canto superior 
direito.



Para acessar o 
perfil cadastrado, 
clique em seu 
nome que aparece 
no canto superior 
direito.



Na tela de perfil 
é possível inserir 
informações 
adicionais



Na tela de perfil 
também é possível 
cadastrar o registro 
profissional. 

Essa informação é 
importante para 
garantir o acesso ao 
portal e às bases de 
dados disponíveis.



No menu “Bases de 
dados” é possível 
verificar quais estão 
disponíveis para 
acesso e uso.



Utilizando a barra 
de rolagem de seu 
computador para 
baixo é possível ver 
a barra de pesquisa 
(metabuscador) e 
as bases de dados 
abaixo.



É possível 
escolher uma 

base de dados 
específica e 

acessá-la.



Exemplo



Exemplo de termo de busca utilizado: “homeless”.



Resultados



Obrigada!
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