
Casos clínicos interativos
na área da hemorragia crítica 

e/ou massiva

Projeto Educativo

Case Academy



•   

Crie os seus próprios casos clínicos:

Projeto Educativo Case Academy

Case Academy é um projeto educativo que visa a partilha de conhecimentos na área da hemorragia 

crítica e/ou massiva. Para isso, colocamos à sua disposição uma plataforma educativa de casos 

clínicos interativos: https://www.criticalbleed.com/caseacademypt

Esta iniciativa permite-lhe:

• Criar o seu próprio caso clínico e compartilhá-lo.

• Formar-se, resolvendo casos clínicos interativos criados por outros colegas.

2.   Fornecer-lhe-emos um link para criar o seu caso na plataforma.

• Criar um caso é muito simples e intuitivo.

• Um vídeo explicativo irá ajudá-lo a completar a informação.

• Comece o seu caso com um breve resumo e descreva-o em diferentes 

secções, imagens, vídeos e perguntas interativas.

3.  Um comité de especialistas validará o caso clínico antes de o partilhar na 

plataforma.

1.  Para criar o seu caso clínico ou para obter mais informações, contacte a 

CSL Behring através do e-mail:

          Iberia_Case_Academy@cslbehring.com

• Ao fazer o upload de casos para a plataforma ganhará pontos.

Se acumular pontos suficientes ao longo do ano, será elegível 

para uma dotação por participar, fornecendo casos.

• Anualmente, serão atribuídas duas dotações especiais aos 

melhores casos clínicos avaliados por um comité científico 

independente.

• Partilhar o seu caso clínico na plataforma educativa da Case 

Academy significa a exposição do caso nos sites das 

sociedades científicas, com o potencial de divulgação que 

isso implica. 



• Se desejar apresentar o seu caso em sessões clínicas ou reuniões, por favor 

contacte a CSL Behring através do e-mail:  

    Iberia_Case_Academy@cslbehring.com

• A utilização da plataforma em sessões de grupo permite responder a 

perguntas em tempo real e/ou solicitar informações adicionais, 

encorajando assim a interação entre os participantes conectados.   

Casos clínicos interativos na área

da hemorragia crítica e/ou massiva 

Formação contínua - Resolva os casos clínicos

• 
Aceda à plataforma educativa  e resolva https://www.criticalbleed.com/caseacademypt

interativamente casos clínicos de hemorragia crítica e/ou massiva para compreender a 

gestão de doentes em diferentes situações clínicas.  

• Siga a evolução do doentes ao seu próprio ritmo a partir do seu 

computador, tablet ou smartphone.    

• Responda às questões interativas que surgem durante o 

desenvolvimento do caso e analise a justificação e a fundamentação 

para a resposta correta.   

• Ao resolver casos, poderá ganhar pontos que, no final da edição anual, 

serão contabilizados, ficando elegível para uma dotação de 

participação.   

Resolução de casos clínicos já existentes na 

https://www.criticalbleed.com/caseacademypt

Projeto Educativo

Case Academy



Steering Committee Iberia:

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

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

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

P
R
T
-H

C
T
-0

0
6
1

Duas dotações especiais por ano para 
os melhores casos clínicos.

Uma dotação por participação na elaboração ou 

resolução de casos clínicos por pontos.

Projeto Educativo

Case Academy
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