
Plataforma colaborativa de 
casos clínicos relacionados com 

hemorragias maciças e/ou 
hemorragias críticas

Com o Apoio de:



Esta iniciativa permite-lhe:

• Desenvolver e publicar os seus próprios casos clínicos e a possibilidade de 
	 os	partilhar	com	outros	profissionais
• Aceder a casos clínicos de prestígio publicados em www.criticalbleed.com
 e analisar a sua resolução de forma interativa (em grupo e/ou 

individualmente).

Publique os seus próprios casos 
clínicos: 

Utilize a plataforma para a criação do seu caso clínico:

• Crie-o você mesmo, ou convide outros colegas 
para participarem no seu desenvolvimento. 

• A parametrização é muito simples e intuitiva, 
utilize os modelos disponíveis para o efeito. 

• Inicie o caso com uma breve descrição e adicione 
os blocos ou etapas que considere serem 
necessários.

• Adicione imagens, vídeos e perguntas interativas 
com	respostas	predefinidas	e	feedback	para	os	
participantes.

• Se desejar, adicione dados de contacto, notas, 
agradecimentos, referências bibliográficas e links.

• Descarregue o seu caso clínico de forma simples, 
num documento em PPT ou PDF, para sua 
aprovação. 

• Por	fim,	publique o seu caso clínico, para o 
partilhar com os demais participantes.

Contacte o Departamento Médico da CSL Behring 
se desejar colaborar na criação de casos clínicos.
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Duas opções educativas:

• Acompanhe a evolução 
do doente à velocidade 
de um clic no seu 
computador, tablet ou 
smartphone.

• Responda às perguntas 
interativas que vão 
surgindo ao longo da 
evolução do caso e 
receba comentários 
sobre as mesmas.

• Veja como os 
outros participantes 
responderam às 
perguntas e compare 
com as suas respostas.

Aprendizagem pessoal 
e individualizada:

Resolução de casos clínicos já existentes: 

www.criticalbleed.com

• Apresente a evolução do 
doente.

• Participação dos 
assistentes ao longo 
da apresentação do 
caso clínico, através de 
perguntas interativas 
predefinidas.

• Compare e comente os 
resultados das perguntas 
dos participantes em 
tempo real.

Contacte o Departamento 
Médico da CSL Behring se 
desejar realizar uma sessão 
de grupo.

Moderar a sua própria 
sessão interativa de 
aprendizagem em grupo 
com os seus colegas ou 
com uma audiência:



Com o Apoio de:

Comissão Diretiva Ibéria: 

Dr. Santiago Ramón Leal. Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. 

Dr. Juan Vicente Llau. Hospital Universitari Doctor Peset, València. 

Dra. Rosário Órfão. Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Portugal.

Pode aceder a CaseAcademy através de: 

www.criticalbleed.com

4 PRÉMIOS PARA OS MELHORES 
CASOS CLÍNICOS PUBLICADOS
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