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Gestão e educação
na área da saúde  
O painel Políticas nacionais de saúde envolvendo 
o uso de telemedicina e telessaúde abordou diver-
sos assuntos relacionados à gestão e educação em 
saúde. Entre eles: os avanços e desafios na implan-
tação de Núcleos de Telessaúde; a integração e 
colaboração entre hospitais de excelência; a qualifi-
cação dos profissionais de saúde em todos os níveis 
de assistência. A coordenação do painel foi da Profª 
drª ana estela Haddad, da Faculdade de Odontologia 
da Universidade de São Paulo.
    

o futuro da educação médica 

Em palestra magna no Teatro da FMUSP, o Prof. dr. Luiz 
carlos Lobo, da Universidade Aberta do SUS, falou sobre 
os alunos do século 21, que encontram informação disponível 
a qualquer hora e em qualquer lugar, e sobre a educação do 
futuro, que deve acompanhar este novo ritmo. Mais>

novos ParadiGmas Para a educação

confira!
Conheça alguns destaques da programação de amanhã: Telepatologia, 
Teleautópsia e Aprendizagem Integrada / Ações de cooperação Internacional /  
Inclusão Social e Tecnologias Assistivas para Pessoas com Deficiência / Educação 3.0 / 
Transmissão em Ultra High Definition (UHD/4K).
Confira os horários e locais no site do 6º Congresso Brasileiro> 
   

Visite as páginas da telemedicina fmusP e do 6º congresso Brasileiro de telemedicina e telessaúde no Facebook.

Otimizar o acesso dos universitários e mestres da área da 
saúde à riqueza de conhecimentos existentes no univer-
so digital. Esta é uma das propostas do Prof. dr. György 
miklós Böhm, presidente do 6° Congresso Brasileiro de 
Telemedicina e Telessaúde. Saiba mais>
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