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15 de abril // domingo | 15th of April // sunday

Casos clínicos em pequenos ruminantes: entre o Sherlock Holmes e o James Herriot
/ Hélder Quintas

The diagnosis and treatment of neurological conditions of small ruminants / Phillip Scott

Using high quality video recordings of trans-abdominal ultrasound examinations, this talk will enable delegates
to scan the bladder, right kidney, liver, and intestines, each organ system within two minutes and interpret their
clinical findings.

14:30-15:20

09:55-10:45

Practical application of abdominal ultrasonography in small ruminants / Phillip Scott

11:15-12:05

Using high quality video recordings of trans-thoracic ultrasound examination of all the common respiratory
diseases and pleural pathologies, this talk will enable delegates to scan a sheep’s chest within two minutes and
interpret their clinical findings.

Uso responsável de fármacos / Anabela Almeida e Maria Lucília Mendes

17:35-18:25

Practical application of thoracic ultrasonography in small ruminants / Phillip Scott

12:10-13:00

09:00-09:50

Animais de Produção - Pequenos Ruminantes e Suínos // sala 3
| Livestock - Small Ruminants and Swine // room 3

O Impacto do novo regime de proteção de dados nos CAMV's / Bruno Farinha

Do campo ao laboratório, a utilização de antimicrobianos em perspectiva. A análise das antibioresistências
em suínos, dados recolhidos em amostras recebidas em laboratório, entre 2013 e 2018.

O novo Regulamento Geral de Proteção de Dados vem mudar a forma como os negócios devem lidar com
os dados pessoais dos seus clientes. Os Centros de Atendimento Medico Veterinário não são excepção, e
como tal é fundamental que compreendam os princípios base do Regulamento e como estes vão ter
impacto no seu dia a dia.

Apresentação e discussão de casos clínicos em pequenos ruminantes. Alguns dos desafios, dificuldades e
soluções relacionados com a resolução de casos em situações de clínica de campo. Breve referência a casos
menos frequentes e a situações de litígio.

Accurate diagnosis and treatment of nervous diseases is best achieved by localising the lesion within the central
nervous and then investigating its nature, whether infectious, toxic, or metabolic. Cerebrospinal fluid analysis is
integral to this logical approach.
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