PROJETOS

NA ÁREA MÉDICA

O conteúdo de qualidade que chega aos
PDVs agora também nos materiais médicos.

Conteúdo para os PDVs e agora também para médicos!
Há mais de 20 anos a Contento é especializada na produção, desenvolvimento e gestão de
conteúdos customizados para os mercados de saúde, beleza e bem-estar, produzindo a
publicação mais lida e respeitada do setor: o Guia da Farmácia. Agora, toda essa experiência está aplicada também no desenvolvimento de projetos de diversas especialidades médicas, patologias, produtos e medicamentos.

Qualidade do início ao fim
Desde a elaboração do briefing, o material é desenvolvido através de
ampla pesquisa relacionada ao tema,
por uma equipe com vasta experiência no setor.
Dependendo da complexidade
da publicação, há a supervisão
de um especialista da área
acompanhando
todas
as
etapas até a aprovação final do
projeto. Além disso, é possível
parcerias
com
Sociedades
Médicas, ou a consultoria de
médicos renomados de diversas especialidades para o
desenvolvimento do tema, bem
como a busca de profissionais
específicos e especializados na
área médica.

Diversas especialidades médicas
gastroenterologia • otorrinolaringologia • oncologia
infectologia • cardiologia • pediatria • neurologia
hematologia • terapia intensiva • dor • urologia
ginecologia • cirurgia vascular • anestesiologia
angiologia • mastologia • oftalmologia • geriatria
dentre outras

além de materiais para nutricionistas,
enfermeiros, farmacêuticos
hospitalares e terapeutas.

Eventos:

Anais

Cobertura jornalística e científica
de simpósios-satélites, congressos, jornadas, mesas-redondas,
workshops, lançamentos de medicamentos, etc.

Abstracts de trabalhos científicos selecionados pela Comissão Científica do evento
para ser entregue aos congressistas no
formato impresso ou digital.

Publicações impressas com os
destaques dos eventos participação dos palestrantes e do público
presente (quando solicitado), em
mídia impressa ou digital.

Revistas Oficiais
Informações gerais sobre o evento,
relação dos convidados nacionais e
internacionais, programação científica e lista dos temas livres para ser
entregue durante o evento aos congressistas inscritos.

Webmeeting

Highlights

Cobertura de evento transmitido pela
Internet: material impresso a ser
distribuído posteriormente.

Texto bem resumido
com os destaques de
cada palestrante.

Guias, Pocket Books e Manuais
Livros
Coordenação editorial, recebimento
de capítulos, formatação, revisão,
editoração, solicitação de ficha catalográfica e ISBN.

Material científico que abrange vários aspectos
de temas específicos. Podem ser fasciculados,
com temas complementares.
Guia: Conteúdo baseado em orientações e procedimentos.
Pocket Book: Guia em formato de bolso, para consulta rápida,
com quantidade reduzida do conteúdo.
Manual: Conteúdo detalhado e abrangente.

Educação Médica
Continuada
(Fascículos)

Manual de
Treinamento
Temas relacionados à patologia
que é o alvo terapêutico do
medicamento em questão. Pode
ser disponibilizado como material
impresso ou eletrônico (tablets).

Consensos
de Sociedades
Médicas
Edição de consensos
relacionados a produtos
ou tratamentos, desenvolvidos por importantes
Sociedades Médicas.

Fascículos temáticos, escritos por
um ou diversos autores, com
abordagem de texto educativa.

e mais...
Projetos para Enfermeiros

Educação científica para técnicos de enfermagem e enfermeiros.

Projetos Farmacêuticos Hospitalares

Separatas, manuais e jornais, informativos, de suporte e treinamento.

Projetos para Pacientes

Projetos de prestação de serviços e informativos com caráter educativo.

Conteúdo Diversificado

Aplicativos e revistas digitais para tablets e websites, conteúdo
científico para projetos de educação a distância e treinamento, etc.
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