
	

	

	

	

 

 

Caro colega, 
 

Agradecemos desde já ter aceitado participar como apresentador ou moderador duma sessão FOCUS a 

decorrer no CPC 2018. 

 

O CPC2018 incluirá sessões FOCUS, seguindo o modelo utilizado no ESC. À semelhança do que aí 

sucede, pretende-se que seja utilizado um modelo de casos clínicos apresentados e discutidos por peritos 

com aprofundada experiência clínica. Visarão: 

1. Exemplificação da aplicação da evidência científica na prática do doente concreto. 

2. Reflexão sobre a atuação clínica recomendável em “áreas cinzentas” das normas de orientação 

clínica internacionais. 

Vimos por este meio enviar-lhe algumas instruções para o sucesso deste novo modelo de sessão.  

 

Instruções para os apresentadores: 
 
1. Cada Sessão FOCUS terá a duração de 90 minutos e incluirá a discussão de 3-4 casos clínicos. 

2. As Sessões FOCUS decorrerão em Sala de grande capacidade. 

3. Cada palestrante disporá de 20 minutos para a apresentação do caso clínico. 

4. Os 15 minutos adicionais disponíveis serão geridos pelos moderadores, podendo ser utilizados para 

promoção de discussão no decurso da Sessão ou para discussão conjunta dos temas no final. 

5. Os casos clínicos a apresentar têm objetivos educacionais bem definidos, que garantem a coerência 

do conjunto dos vários assuntos discutidos em cada Sessão FOCUS. É crucial que os palestrantes 

orientem a apresentação dos casos clínicos para o cumprimento dos objetivos educacionais 

explicitados. 

6. É admissível que o caso clínico seja parcialmente ficcionado, de forma a possibilitar o cumprimento de 

cada um dos objetivos educacionais pretendidos. Deverá no entanto ser verosímil. 

7. Pretende-se que ao longo da apresentação de cada caso clínico exista discussão aberta dos assuntos 

críticos, definidos como objetivos educacionais. Para tal, cada palestrante deverá distribuir, ao longo 

da sua apresentação, pelo menos 3 slides de escolha múltipla. 

8. Cada pergunta de escolha múltipla deverá ter 5 opções. A votação pela assistência será efetuada 

através do aplicativo do congresso. 

9. As respostas da assistência deverão ser utilizadas como ponto de partida para a discussão entre o 

palestrante e os moderadores, visando o cumprimento do objetivo educacional proposto. 



	

 

 

 

 
 

10. Os palestrantes deverão enviar, previamente ao Congresso, as suas apresentações em formato 

Powerpoint na forma indicada no documento de normas de Apresentações de Sessões Científicas no 

CPC 2018. 

11. Algumas das Sessões FOCUS serão moderadas por convidados estrangeiros e, nesses casos, as 

apresentações serão feitas em inglês. 

 

 

Instruções para os moderadores: 
 

§ Pede-se aos moderadores que na introdução/apresentação da sessão dêem as boas-vindas à 

audiência presente na sala e que enunciem os objectivos deste tipo de sessão; 
 

§ No início da sessão deve ser lembrado que a audiência poderá votar nas questões de escolha 

múltipla usando o sistema de televoto; 

 
§ Os moderadores deverão ter um papel particularmente ativo, assegurando o dinamismo da 

Sessão e a promoção da discussão com os palestrantes. No entanto, para assegurar o 

cumprimento dos objetivos educacionais propostos no tempo disponível, recomenda-se que se 

evite a abertura da discussão à assistência (a participação da assistência fazer-se-á 
fundamentalmente através das votações por televoting). 

 

 

 

Agradecemos desde já a sua participação e contribuição para o sucesso desta sessão 

 

A Comissão Organizadora 


