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Economia de tempo e de papel
no acesso a informações. É o que
deve proporcionar o aplicativo
de publicações on-line do
Conselho Federal de Medicina
(CFM) para dispositivos móveis,
disponível desde a segunda
quinzena de outubro.

A ferramenta disponibiliza documentos norteadores da medicina
brasileira, como o Código de Ética Médica, e outras obras relacionadas
à ética médica e bioética. Também são acessíveis normas de exercício
profissional, manuais, protocolos e cartilhas, além de documentos
como a pesquisa Demografia Médica no Brasil, entre outros títulos
editados pelo Conselho.
A nova plataforma on-line conta com os principais títulos publicados
pela entidade, além dos periódicos jornal Medicina, a revista de
humanidades médicas Medicina CFM, a Revista Bioética e os informes
das comissões de Saúde Suplementar (COMSU) e da Pró-SUS.
Com o aplicativo, o acesso ao material poderá ser feito pelos
dispositivos móveis tablets e smartphones que utilizam os sistemas
operacionais Android e IOS. Além de permitir o acesso ao banco

de publicações da entidade, podendo
consultar títulos antigos e a coleção dos
periódicos distribuídos pelo CFM, a nova
plataforma também informa as novidades
aos leitores que baixaram os apps. Avisos
são emitidos assim que disponibilizadas
novas edições. O sistema é acessível por
dispositivos móveis e também através do
Portal Médico (portal.cfm.org.br).
“Nossa intenção é estimular a leitura deste
material produzido especificamente para
os médicos, professores e estudantes
de medicina. Muitos destes títulos são
referência no processo de formação dos
novos profissionais e para atualização
daqueles que já estão no exercício da
profissão”, conta o 1º secretário do CFM,
Desiré Carlos Callegari, responsável pelo
desenvolvimento do projeto.
ADESÃO CRESCENTE
Na primeira semana, mais de 4 mil usuários
fizeram o download das publicações
eletrônicas nas lojas virtuais Play Store
(Google) e na Apple Store. A ideia do
CFM é que a adesão dos médicos à nova
tecnologia seja cada vez mais ampliada e
que ao menos 25% dos profissionais façam

a opção pelo recebimento do jornal Medicina apenas em formato
eletrônico, no primeiro ano do projeto. Os profissionais que
fizerem esta escolha devem informá-la por e-mail, no endereço
setin@portalmedico.org.br.
Com isso, se aposta na economia com o investimento na impressão
e distribuição dos títulos, que poderão ter suas tiragens reduzidas
à medida que houver adesão dos leitores à nova modalidade de
acesso. Essa redução de gastos permitirá ao CFM direcionar os recursos
para outros projetos que ajudem na qualificação dos profissionais.
A natureza também agradecerá o formato on-line, pois com a
redução das tiragens e a consequente queda no uso do papel
milhares de árvores serão poupadas. Para Callegari, o acesso às
publicações pela internet representa importante contribuição
do CFM a uma causa que a todos preocupa: a defesa do meio
ambiente. “Esperamos que a adesão seja alta e que tenhamos
um instrumento poderoso de comunicação e responsabilidade
socioambiental”, pontuou.
Para ter acesso à nova plataforma, o internauta deve instalar
no seu aparelho (smartphone, tablet, entre outros) o aplicativo
oferecido gratuitamente na internet. Os apps estão disponíveis
nas lojas da Google Play e da Apple Store. Uma vez instalados,
basta clicar na imagem digital da capa da publicação para ter
acesso ao documento. Uma vez acessada a publicação, esta
continua disponível para novas consultas off-line. O aplicativo
traz outra novidade: além da leitura da edição, o médico poderá
comentá-la e recomendá-la para endereços de e-mail.

PASSO-A-PASSO PARA O APLICATIVO
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Digite a palavrachave “Conselho
Federal de
Medicina” no
campo de pesquisa
do Google Play ou
da Apple Store.
O aplicativo
aparecerá listado,
(geralmente em
primeiro lugar).

Selecione o
aplicativo para
conhecer detalhes
como a descrição,
as avaliações,
o tamanho etc.
Selecione “Grátis
/ Instalar” (Apple
Store) ou “Instalar”
(Google Play) para
instalar.
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Após a instalação,
aparecerá um
ícone na tela do
smartphone ou
tablet. Clique nele
para ter acesso às
publicações.

Aparecerão
disponíveis o Jornal
Medicina, a Revista
Bioética, a Revista
do CFM, além de
informes, manuais,
normas, etc.

Ao baixar a
edição desejada,
ela continuará
disponível para
leitura off-line.
Basta um clique
para ter acesso
ao seu conteúdo
em qualquer
circunstância,
independente de
conexão à internet.

