
4 módulos 
de 1 hora

CERTIFICADOS POR

COD:ELM20-AOO123 COD:120-303475

Inspiring E-Health
Air of future in respiratory medicine 

CURSO ACREDITADO ONLINE DE TELEMEDICINA 
EM DOENÇA RESPIRATÓRIA CRÓNICA

Curso online com 4 módulos,
de 1 hora cada, para inspirar,
abrir e potenciar a mente
dos profissionais a partir
das práticas mais inovadoras
e recentes em E-Health.
  

Especialistas internacionais partilhamde 
que modo as novas tecnologias,
como a inteligência artificial ou a 
aprendizagem automática, melhoram 
o tratamento de doentes com 
doenças respiratórias crónicas.

É possível obter até  4 créditos 
fazendo o curso inteiro, 
ganhando 1 crédito por módulo.

MÓDULOS 
DISPONÍVEIS DE ABRIL 
A DEZEMBRO DE 2022

DIA 1

DIAGNÓSTICO

1
CRÉDITO

DIA 2

TRATAMENTO

1
CRÉDITO

DIA 3

SEGUIMENTO

1
CRÉDITO

DIA 4

PERSPETIVA

1
CRÉDITO

4
créditos

CURSO

1
crédito
MÓDULO

ORADORES

• João Cardoso  (Portugal)

• Jennifer Quint (Reino Unido)

• Omar Usmani (Reino Unido)

• Antonio Spanevello (Itália)

• Georgios Kaltsakas (Reino Unido)

• Marion Wilkens (Alemanha)

• Claus Vogelmeier (Alemanha)

• Eva Polverino (Espanha) 

COORDENADOR

Marc Miravitlles 
(Espanha)

Programa dirigido a profissionais 
de saúde da esfera internacional, 
envolvidos no tratamento de doentes
com afeções respiratórias crónicas.
. 

O uso de inteligência artificial aplicada à Medicina está 
a crescer em todas as especialidades, já que a sua implementação 

beneficia tanto o doente como o profissional de saúde.
A tecnologia digital permite alterações no modelo organizativo atual que podem

 poupar tempo, energia e custos não apenas no seguimento do doente,
mas também nas fases de diagnóstico e tratamento.

Curso elaborado e lecionado por  
profissionais de saúde de 
renome internacional

Consulte o programa 
completo e registe-se aqui
www.inspiringehealth.eu
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A Zambon - Produtos Farmacêuticos, Lda. recorda que todos os materiais, tal como as opiniões expressas por participantes em 
vídeos, webinars ou encontros científicos, bem como a sua imagem e voz, estão protegidos por direitos de propriedade intelectual 

e industrial e pela Lei de Proteção de Dados. A captura, uso e/ou distribuição de imagens, vídeos ou voz destes é proibida.
O acesso aos vídeos é limitado a profissionais de saúde apenas para fins de formação e/ou informação sobre temas 

científicos ou atuais. Evitar o uso indevido dessas sessões faz parte da sua responsabilidade profissional.
Se detetar qualquer não conformidade, informe-nos imediatamente para organodesupervision@zambongroup.com



 
NOME DO MEDICAMENTO: Fluimucil 600 mg Comprimidos efervescentes. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E 
QUANTITATIVA: Cada comprimido efervescente contém 600 mg de Acetilcisteína. Excipientes com efeito conhecido: 
Aspartamo (E951), Sódio (sob a forma de bicarbonato de sódio), Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. do RCM.  
FORMA FARMACÊUTICA: Comprimidos efervescentes. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS: Adjuvante mucolítico na terapêutica 
de problemas respiratórios associados a hipersecreção de muco viscoso e espesso. POSOLOGIA E MODO DE 
ADMINISTRAÇÃO: Posologia: Adultos e crianças com idade superior a 12 anos: 1 comprimido efervescente por dia, de 
preferência à noite. Dose máxima diária recomendada de 600 mg/dia. População pediátrica: Fluimucil 600 mg é 
contraindicado em crianças com menos de 2 anos de idade ou com peso inferior a 30 kg (ver secção 4.3 do RCM). Existem no 
mercado outras apresentações mais indicadas para esta população. Posologia no idoso: Este medicamento é apropriado 
para utilização no idoso. Recomenda-se precaução nos casos de existência de patologia ulcerosa péptica (ver secção 4.3 e 
4.4 do RCM). Modo de administração: Dissolver o comprimido efervescente em meio copo de água, ou outro líquido, e 
aguardar até se tornar numa solução homogénea. Usar copo de material de vidro ou plástico (nunca usar com material de 
borracha ou de metal). Precauções a ter em conta antes de manusear ou administrar o medicamento: Não foram 
reportadas interações com alimentos pelo que a administração poderá ser realizada durante ou fora das refeições. 
CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1 
do RCM. A acetilcisteína, tal como todas as substâncias de ação mucolítica, é contraindicada em crianças com menos de 2 
anos de idade. Não existem contraindicações no tratamento de sobredosagens de paracetamol com acetilcisteína. Fluimucil 
600 mg comprimidos efervescentes por conterem aspartamo como excipiente está contraindicado em doentes com 
fenilcetonúria. (ver secção 4.4 do RCM); EFEITOS INDESEJÁVEIS: Resumo do perfil de segurança: Os efeitos adversos 
mais frequentes relacionados com a administração oral de acetilcisteína são de natureza gastrointestinal. Reações de 
hipersensibilidade, incluindo choque anafilático, reação anafilática / anafilactoide, broncoespasmo, angioedema, erupção 
cutânea e prurido foram notificadas com menor frequência. Lista de reações adversas: Pouco frequentes (≥1/1 000 a 
<1/100): Hipersensibilidade, cefaleia, tinitus, taquicardia, vómitos, diarreia, estomatite, dor abdominal, náusea, urticária, rash, 
angioedema, prurido, pirexia, diminuição da pressão arterial; Raros (≥1/10 000 a <1/1 000): Broncospasmo, dispneia, 
dispepsia. Muito raros (<1/10 000): Choque anafilático, reação anafilática / anafilactoide, hemorragia. Desconhecido (não pode 
ser calculado a partir dos dados disponíveis): Edema da face. Descrição das reações adversas selecionadas: Em casos 
muito raros foi reportada a ocorrência de reações de pele graves, como síndrome de Stevens-Johnson e síndrome de Lyell, 
com ligação temporal à administração de acetilcisteína. Na maior parte dos casos pelo menos um medicamento co-suspeito 
pôde ser identificado como estando com maior probabilidade ser associado ao aparecimento da síndrome mucocutânea. Por 
isso, o aconselhamento médico deve ser o de parar imediatamente a administração de acetilcisteína se ocorrerem alterações 
da pele ou das membranas mucosas. Várias investigações confirmaram uma diminuição da agregação plaquetária na 
presença de acetilcisteína. O seu significado clínico ainda não foi estabelecido. DATA DE REVISÃO DO TEXTO. 26 de Abril 
de 2021. MEDICAMENTO NÃO SUJEITO A RECEITA MÉDICA. REGIME DE COMPARTICIPAÇÃO – Não comparticipado. 
Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado. Titular da AIM: Zambon – 
Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Comandante Enrique Maya, 1; 1500-192 Lisboa;  Tel 217600952; 217600954; 
ZambonPT@zambongroup.com (V03_PS_Flu600_20210825) 
 
Revisão parcial de artigos publicados. Alguns dados apresentados neste documento podem não estar incluídos no 
RCM do medicamento. Consulte o RCM em www.infarmed.pt 
 
 


