
Information, education and research from pharmaceutical companies 

We can do better!

Peter Mansfield trabalha como Médico de Família no estado da Austrália Meridional, é

Research Fellow da disciplina de Medicina Geral e Familiar da Universidade de Adelaide 

(Austrália) e é o fundador e Director da Healthy Skepticism Inc

Healthy Skepticism, assim designada desde 2000, é uma organização internacional sem 

fins lucrativos cujo principal objectivo é melhorar a saúde através da redução do dano 

causado pela promoção enganosa da indústria. A Healthy Skepticism presta serviços de 

investigação, formação e advocacia e é a maior rede internacional de académicos e 

activistas que se interessam pelo marketing farmacêutico enganoso e assuntos 

relacionados

Educação médica, formação contínua e investigação pela indústria farmacêutica

É possível fazer melhor!

Data e local  

Porto, 11 de Outubro de 2010, 18 h

Salão Nobre da Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos

(Rua Delfim Maia, 405, Porto)

Carga horária  

2 horas (das 18h às 20h) 

Entidade promotora

Patrocínio científico

Comissão Cientifica

Destinatários

Médicos, estudantes de Medicina e representantes de todas as áreas médicas

Profissionais de saúde não médicos com especial interesse na investigação e no ensino

· Os médicos são influenciados pela promoção da indústria farmacêutica?

· Como é que funciona a promoção da indústria farmacêutica?

· A promoção da indústria farmacêutica é mais benéfica que lesiva?

· Quais são os recursos de formação contínua melhores e mais adequados que os médicos Portugueses podiam utilizar?

. O que é que são boletins farmacoterapêuticos independentes e porque é que Portugal deve criar os seus próprios boletins?

· O dinheiro da indústria farmacêutica é importante e vital para a investigação médica?

· As relações entre médicos e a indústria são sempre más ou promíscuas? 

· Como é que podemos aprender a ser críticos se não tivermos sido ensinados a sê-lo?

· Como é que podemos tornar estas relações melhores para a ciência e, principalmente, para os nossos pacientes?
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Inscrições gratuitas através do envio de um email com nome, profissão, local de trabalho ou faculdade para:

petermansfield.porto2010@gmail.com 


