Suporte completo a estudantes e profissionais
da área da saúde, aprimorando o conhecimento
e a evolução de suas carreiras

learning.bmj.com

Ajudando os profissionais
da saúde a atender
melhor os pacientes
O BMJ Learning é um recurso de aprendizagem online líder
no mundo para profissionais e estudantes da área da saúde.
O BMJ Learning foi lançado em 2004 e desde então
milhões de módulos já foram completados em
10 idiomas diferentes. Atualmente temos mais
de 560.000 usuários registrados mundialmente.
O BMJ Learning foi licenciado pelo Ministério
da Saúde em 2012. A partir de então, ofereceu

acesso gratuito a todos os profissionais e
estudantes da saúde do país.
Esse acesso beneficiou mais de 2 milhões de
profissionais da saúde por mais de 3 anos, e no
meio acadêmico, foi acessado por mais de 2,000
estudantes e professores em 1 ano.

Baseados em evidências, com tópicos clínicos
e não clínicos, escritos por especialistas e
revisados por pares. Aproximadamente
300 módulos em Português.

mais de

1000

módulos
mais de

70

especialidades
créditos de

O BMJ Learning tem módulos adequados
para todos os que trabalham
ou estudam na área de saúde.

Você receberá créditos de educação médica
continuada (EMC).

EMC
Certificação
ao final dos módulos

Sempre que o usuário passar o teste
final com mais de 70% de acerto.

“Um dos benefícios do BMJ Learning é que parte do conteúdo oferecido no
currículo possa ser complementado pelos seus módulos, como técnica ativa
de aprendizado. A minha expectativa é que o modelo possa ser usado em um
maior número de módulos curriculares e pela maioria do internato.”
Dr. Luiz Eduardo Correia Miranda
Professor Adjunto de Cirurgia Geral, Coordenador do Curso Médico da Faculdade de
Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco

Quais são os diferenciais
dos módulos do BMJ Learning?

Caso clínico interativo
Usando consultas reais, o BMJ
Learning apresenta informações
sobre a doença, testando seus
conhecimentos durante todo o
módulo e criando um ambiente
de trabalho interativo para guiálo em sua aprendizagem.

Conhecimento instantâneo
Estes módulos apresentam
noções básicas sobre quadros
clínicos
rotineiros
com
metodologia clara, concisa e
rápida, baseada em evidências,
para adicionar ao seu registro de
aprendizagem do BMJ Portfolio.

Leia, reflita, responda
Você tem a oportunidade de ler
sobre o tópico, refletir sobre os
problemas e ver a opinião de
outros usuários, respondendo e
emitindo sua própria avaliação.

Perguntas de múltipla escolha
O usuário realiza testes para
avaliar a compreensão sobre o
assunto estudado no módulo.
Estes, por sua vez, estão
sempre associados a artigos
dos periódicos da BMJ.

Vídeo, animação e áudio
Temos uma gama de módulos
com esses recursos, permitindo-lhe
ouvir ou assistir a especialistas
discutindo tópicos-chave.

Avaliações
A BMJ segue as metodologias
mais avançadas de avaliação
para certificar-se que o processo
de aprendizado do usuário seja
completo e eficaz.

Visite learning.bmj.com e registre-se.
Você pode acessar e testar um número limitado de módulos gratuitamente!

“Uso o BMJ Learning para consolidar algum conteúdo que já estudei, para fixar e
ver sob a ótica do modo de ensino dessa ferramenta, que acho muito boa de ser
assimilada. Na seção do portfólio, também consigo selecionar diversos assuntos
para estudá-los depois. Mas eu acho que o grande diferencial é a forma que essa
ferramenta pode ser aproveitada na graduação, por meio da acreditação dos
certificados que são emitidos após cada tópico visto.”
Pedro Luiz Lopes
Estudante do 6º período de Medicina da Universidade Federal do Ceará

O BMJ Porfolio é uma ferramenta online gratuita e fácil de
usar. Através dele, você pode controlar, registrar, planejar e
relatar seu desenvolvimento profissional contínuo.
O BMJ Portfolio permite editar informações e
adicionar notas sobre o módulo estudado. Todas
as anotações serão armazenadas para consultar
sempre que precisar.
Quando você selecionar um módulo, poderá
escolher “Iniciar módulo” ou “Adicionar ao
portfólio” e iniciá-lo outro dia. A partir do

momento que o iniciar, ele será adicionado
automaticamente no BMJ Portfolio.
Não deixe de nos enviar um feedback sobre o
módulo estudado e atribuir uma classificação a
ele. Isso é muito importante porque nos ajuda a
melhorar a sua experiência e a de outros usuários
no site.

portfolio.bmj.com

Contato
Para maiores informações, solicitar uma cotação para a sua
instituição ou organizar um período de teste ao BMJ Learning,
por favor entre em contato pelo email brasil@bmj.com

Para saber mais sobre a BMJ, acesse o site: bmj.com
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Assista aos Vídeos no canal BMJ Brasil

Siga BMJ Brasil

