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O O contextocontexto : : desafiosdesafios educacionaiseducacionais

A informação científica muda rapidamente

É difícil acompanhar a educação científica
diariamentediariamente

Como introduzir o conhecimento
académico na prática diária?



O O contextocontexto: a : a formaçãoformação médicamédica contínuacontínua

•A formacão médica contínua é 
fundamental e tende a ser obrigatória na
maioria dos países

•É um assunto de reflexão para as 
associações médicas



O O contextocontexto: a : a formaçãoformação médicamédica contínuacontínua

A utilização da internet  pelos médicos, visando a educação
médica contínua tem vindo a crescer.

Em 1996 o Cyberrounds, era o único website com CME 

Hoje existem 300 sites - 26,000 horas online CMEHoje existem 300 sites - 26,000 horas online CME
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O O projectoprojecto educacionaleducacional

6 módulos online (20 min cada)
Formato: Online CME (um “first” para a UEMS na
Europa)

Audiência: pediatras, médicos de familiaAudiência: pediatras, médicos de familia

Director do Curso: Prof. Stephen Pelton, Boston,  USA

Conselheiro científico: Prof. Ron Dagan, Israel



Objectivos de aprendizagem

• Destacar os aspectos mais relevantes dos conhecimentos actuais
sobre estratégias de abordagem diagnóstica, terapêutica e 
prevenção das doenças respiratórias infecciosas na criança.

• Assegurar a utilização apropiada de antibióticos e outras opções
terapêuticas.

•Manter sempre presentes 2 questões fundamentais:

- Sendo um profissional muito ocupado, como posso utilizar esta

informação?

-Como pode esta informação beneficiar os doentes? 



ProgramaPrograma

•Módulo 1 : O ecossistema da nasofaringe : implicações clínicas

P. Lepage, Brussels, Belgium

•Módulo 2 : Infecções respiratórias infantis : um desafio de 
saúde pública

S. Madhi, South Africa

•Módulo 3 : Otite : o que devem saber os médicos para educar
os pais

A. Hoberman, Pittsburgh, USA



ProgramaPrograma

•Módulo 4 : Impacto da vacina pneumocócica conjugada nas
doenças respiratórias infantis

S. Pelton, Boston, USA

•Módulo 5 : Recomendações actuais de tratamento : qual a 
eficácia ?eficácia ?
A. Schilder, the Netherland

•Módulo 6 : Perspectivas para a prevenção das doenças
respiratórias infantis

J Liese, Munich, Germany
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