Masterclass em Medicina Interna de Pequenos Animais Nível ACVIM
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MODULO I

Professores:
JFG: Joao Felipe Galvao, MV, MS, DACVIM (SAIM)
CO: Cristiane Otoni, MV, DACVIM (SAIM)

Datas

Horário
7:30-8:00
8:00-8:50

9:00-9:50
9:50-10:05

Sábado
1/9

10:0510:55
11:0512:00
12:0013:00
13:0013:50
14:0014:50

Tópico
Introdução / Café de manhã
Estratégias na educação do tutor
sobre doenças
Características chave na criação de
uma rotina de sucesso no
atendimento médico: discussão e
simulação
Intervalo
Trabalho em equipe no
atendimento médico avançado:
discussão e simulação
Estratégias da eficiência no
atendimento médico avançado:
discussão e simulação

Prof.
JFG e CO
JFG
JFG

JFG

JFG

Almoço
Recomendações médicas: Porque
o paciente vem em primeiro lugar
Exames preventivos: aspectos
médicos (medicina baseada em
evidências), cuidados com o
paciente e fidelização do seu

JFG
JFG

15:0015:50
15:5016:05
16:0516:55
17:0517:55
18:0518:55
19:0022:00
7:30-8:00
8:00-8:50
9:00-9:50
Domingo
9:50-10:05
2/9
10:0510:55
11:0511:55
12:00-

cliente
Estratégias na abordagem de
casos por problemas

JFG

Intervalo
Como a classificação dos
JFG
problemas afeta a minha conduta:
discussão de casos
Estratégias na criação da lista de
JFG e CO
diagnósticos diferenciais:
discussão de casos
Como desenvolver um plano de
JFG e CO
ação lógico e efetivo: discussão de
casos
Jantar
Resumo do dia anterior / Café da
manhã
Nuâncias do hemograma e sua
importância no diagnóstico:
discussão de casos
Fatos esquecidos na interpretação
da urinálise: discussão de casos
Intervalo
Por que não percebi que o
diagnóstico estava no bioquímico
sérico: discussão de casos
Nuâncias do bioquímico sérico e
sua importância no diagnóstico:
discussão de casos
Almoço

JFG e CO
JFG e CO

JFG e CO

JFG e CO

JFG e CO

13:00
13:0013:50
14:0014:50

15:0015:50
15:5016:05
16:0516:55
17:0517:55
18:0518:55
19:0022:00

Estratégias no uso da radiografia
JFG e CO
abdominal e torácica: discussão de
casos
Como usar a ultrassonografia e
JFG e CO
interpretar os laudos de forma
clínica: discussão de casos
Prática: solucionar casos clínicos
JFG e CO
com ênfase no modelo problemoriented approach (POMR)
(abordagem orientada por
problemas)
Intervalo
Prática: solucionar casos clínicos
com ênfase na priorização de
diagnósticos diferenciais
Prática: solucionar casos clínicos
com ênfase na priorização do
plano
Prática: solucionar casos clínicos desafio final
Coquetel

JFG e CO

JFG e CO

JFG e CO

