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 Otimização dos cuidados com a AME na prática clínica:  

visão de especialistas da América Latina 

participação em webcast de 1 hora sob demanda com mesa redonda de especialistas 

 

 

Palestrantes 
 

Dra. Diana Castro, UT Southwestern Medical Center, Children's Medical Center of Dallas, 

Estados Unidos 

Dra. Claudia Castiglioni, Clínica Las Condes, Santiago, Chile 

Dra. Soledad Monges, Hospital de Pediatria J.P. Garrahan, Buenos Aires, Argentina 

 

Data de emissão: 30 de setembro de 2020 

Data de validade: 30 de setembro de 2021 

Tempo de realização previsto: 1 hora. 

 

Descrição da atividade 
 

O objetivo desta atividade é formar profissionais da área da saúde na América Latina 

envolvidos no cuidado de pacientes com AME. Por meio de uma mesa redonda, no formato de 

webcast, em espanhol e com tradução simultânea para português, as profissionais (uma atua 

nos EUA e duas na América Latina) expõem a sua visão sobre a otimização dos cuidados com 

a AME e abordam os desafios locais da prática clínica na América Latina. 

 

Público-alvo: 
 

Esta atividade é voltada para neuropediatras, especialistas em doenças neuromusculares, 

pediatras, neurologistas e outros profissionais da área da saúde envolvidos no cuidado de 

pacientes com AME. 

 

Objetivos educacionais 
 

Ao concluir esta atividade, espera-se que os participantes tenham condições de: 

- Implementar o processo otimizado para oferecer um diagnóstico precoce da AME e 

discutir o impacto do diagnóstico neonatal. 

- Desenvolver planos individualizados de tratamento multidisciplinar para pacientes com 

AME. 

- Avaliar ensaios clínicos recentes e dados reais sobre a eficácia e a segurança dos 

tratamentos atuais e emergentes para a AME no espectro de pacientes. 

Método de participação 
 

A atividade não requer o pagamento de taxas. 

 

Declaração de conflitos de interesse 
 

Palestrantes Relação identificada com: 

Diana Castro, MD.  Consultora médica e pesquisadora contratada pela 

Biogen Inc., AveXis, Sarepta Therapeutics, 

Genentech Inc., Reveragen Biopharma Inc. e PTC 

Therapeutics. 

Claudia Castiglioni, MD. Sem conflitos de interesse a declarar. 

Soledad Monges, MD. Escritório de palestrantes para a Avexis e a Sarepta 

Therapeutics e consultora da AveXis, Biogen Inc. e 

Sarepta Therapeutics.  
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Organizadores e gerentes 
 

Os organizadores e gerentes da Ology Medical Education não têm nada a declarar. 

 

Informação sobre o fornecedor 
 

Oferecido pela Ology Medical Education. 

 

  
 

Apoio financeiro 
 

Esta atividade é possível graças a um apoio educacional independente oferecido pela Biogen 

International GmbH. 

 

Divulgação de uso fora da bula 
 

Esta atividade educacional pode incluir debates sobre um determinado uso de agentes, 

publicado ou em pesquisa, não indicado pela FDA. Os organizadores da atividade não 

recomendam o uso de nenhum agente diferente do indicado na bula. As opiniões expressas 

na atividade educacional são das professoras e não representam necessariamente o ponto de 

vista dos organizadores. Por favor, consulte as informações da bula oficial de cada produto 

para ver as suas indicações, contraindicações e advertências autorizadas. 

 

Isenção de responsabilidade 
 

Os participantes têm a responsabilidade implícita de utilizar as informações adquiridas 

durante a atividade para melhorar a assistência aos pacientes e para o seu próprio 

desenvolvimento profissional. As informações apresentadas durante a atividade não visam 

servir como um guia para o tratamento dos pacientes. Os médicos não devem empregar 

nenhum procedimento, medicamento ou outro método de diagnóstico ou tratamento discutido 

ou sugerido nesta atividade, sem avaliar as condições dos seus pacientes e as eventuais 

contraindicações ou riscos derivados do seu uso. Além disso, devem analisar todas as 

informações aplicáveis fornecidas pelo fabricante sobre o produto e compará-las com as 

recomendações feitas por outras autoridades. Os materiais do curso são exclusivamente para 

fins educacionais e não devem ser reproduzidos nem divulgados de nenhuma maneira. Caso 

deseje reproduzir, armazenar em um sistema de back-up, divulgar de alguma forma ou por 

qualquer meio, eletrônico, mecânico, de fotocópia, de gravação ou de outra maneira, 

qualquer parte do material apresentado, deverá antes obter por escrito todas as autorizações 

necessárias do editor, autor original ou qualquer outro proprietário atual dos direitos autorais. 

 

Informações de contato para dúvidas relacionadas à atividade 
 

info@ologyeducation.org, www.ologyeducation.org 

 

Requisitos do sistema 
 

A Ology Education requer o uso de um navegador de Internet moderno (Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge). A visualização de algumas atividades 

educacionais pode exigir o uso de um leitor de PDF como o Adobe Acrobat Reader. 


