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Introdução
Apesar dos avanços na detecção e tratamento, o carcinoma
epidermóide oral (CEO) continua sendo um problema global
significativo para a saúde com baixas taxas de sobrevivência 1. As
alterações orais potencialmente malignos (AOPM) são um grupo de
alterações que colocam os indivíduos afetados em um risco
aumentado de desenvolver cancro oral. Este grupo de condições difere
na etiologia, apresentação clínica, diagnóstica e no tratamento. Para
algumas AOPM, as evidências ainda são limitadas.

Para melhorar os resultados para pacientes com AOPM, é imperativo
que os profissionais de saúde compreendam o conhecimento
relacionado a essas alterações. Um projeto anterior 2 com o objetivo
de treinar profissionais de saúde na cessação do tabagismo teve um
impacto educacional significativo, atingindo mais de 40.000
profissionais de saúde.

Objetivos
Através de um projeto financiado pela União Europeia via Erasmus
Plus, as unidades de Medicina Oral sediadas no Guy's Hospital, King's
College London (Coordenador, Reino Unido), Instituto Universitário
de Ciências da Saúde - CESPU (Portugal), Universidade de Bordéus
(França), Universidade de Santiago de Compostela (Espanha),
Universidade de Milão (Itália) e da Universidade de Zagreb (Croácia),
objetivam chegar a um consenso sobre o conhecimento atual em
AOPM´s.

Ao refletir sobre as experiências de vários centros, pretendemos
produzir um conjunto de informação numa plataforma e-learning
para profissionais de saúde abrangendo a deteção, investigação,
diagnóstico e tratamento de pacientes que apresentam AOPM. Para
ajudar a construir um modelo sustentável de melhores práticas na
abordagem a AOPM´s, plataforma terá como base o conhecimento
local, nacional e internacional e a experiência clínica. O recurso online
estará disponível gratuitamente e acessível em vários idiomas.

Ao utilizar uma plataforma online disponível gratuitamente,
garantimos a acessibilidade em toda a Europa. Consequentemente,
pretendemos disponibilizar uma ferramenta de e-learning,
promovendo o conhecimento e tratamento dos AOPMs. Esta estará
acessível aos profissionais de saúde da União Europeia e traduzido em
várias línguas.

Métodos
O recurso online (www.OPMDcare.com) funcionará de forma
colaborativa entre todas as instituições. Uma estrutura de
desenvolvimento e implementação de 5 fases será realizada para
desenvolver todo o instrumento de e-learning.

Esta metodologia será semelhante a um projeto co-financiado por
Erasmus Plus anterior (www.smokingcessationtraining.com), que
teve um alcance educacional significativo e produziu vários artigos,
livros e pósteres. Outros projetos europeus com metodologia
semelhante relacionada à prevenção do Cancro oral levaram a mais de
8.000 downloads e foram adotados no currículo de medicina dentária
de várias escolas.

Estágios de implementação e desenvolvimento
Fase 1: Será alcançado um consenso sobre as informações a serem
incluídas. O consenso analisará as investigações para AOPMs,
histopatologia, diagnóstico e tratamento, o que será usado para o
desenvolvimento de um eBook que ajudará no desenvolvimento
posterior da plataforma de e-learning.

Fase 2: Os módulos e o conteúdo do projeto serão distribuídos ao
painel consultivo de especialistas para avaliação e, em seguida, as
informações serão revisadas.

Fase 3: Primeiro esboço do site internacional de e-learning. As
informações serão incorporadas, avaliadas e feedback fornecido por
todos os parceiros. Uma versão preliminar do site será apresentada
aos profissionais de saúde para obter feedback pré-lançamento. Com
base neste feedback, os módulos serão revisados.

Fase 4: O conteúdo do site e o eBook serão distribuídos ao painel de
especialistas consultivos que comentará o material. Elaboração de
artigo de revisão com base em conteúdo desenvolvido em e-learning,
bem como pósteres com AOPMs fornecendo pontos claros sobre
diagnóstico e tratamento.

Fase 5: Será apresentada uma estratégia de divulgação, de forma a
avaliar o número de participantes, a qualidade do poster /
apresentações, os artigos e o número de visitas ao site.

Resultados Esperados e Impacto

1. Desenvolvimento do instrumento de e-learning
2. Desenvolvimento de e-book resumindo as conclusões do consenso
3. Produção de 6 pósteres para apresentações nacionais
4. Impacto educacional - fornecendo conselhos implementáveis sobre AOPMs
5. Impacto econômico, reduzindo custos de saúde e ganho econômico por

meio de diagnósticos e tratamentos melhorados

Tabela 1: Índice da plataforma de e-learning

Figura 1: Página principal da plataforma de e-learning
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DETALHES DO PROJETO
Perfis dos membros parceiros
Reuniões de projeto
Disseminação e aprendizagem adicional
Formulário de Feedback
Recursos para download

CONTEÚDO
Leucoplasia
Leucoplasia Verrucosa Proliferativa
Eritroplasia
Fibrose Submucosa Oral
Líquen Plano Oral
Queratose Actínica (Queilite Actínica)
Lesões palatais em fumadores reversos
Lúpus Eritematoso Oral
Disqueratose congênita
Lesões liquenóides orais
Doença de enxerto oral versus hospedeiro

ATLAS
SEÇÃO DE FEEDBACK

Avaliação
Questões de resposta múltipla, aprovação >70%
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