
Diagnosticar com confiança no ponto de atendimento

Apoiar e melhorar a aprendizagem em:
• Avaliação Avançada
• Introdução à Medicina Clínica
• Processo de Decisão Clínica

Conteúdo atual, baseado em evidências
Com contribuições e atualizações contínuas de respeitados médicos de medicina de família, enfermeiros e 
assistentes médicos, a 5MinuteConsult vem fornecendo conteúdo de diagnóstico e gerenciamento de doenças 
baseado em evidências há 30 anos.

5MinuteConsult autores refletem os contextos em que a atenção primária é praticada: hospitais de ensino, hospitais 
comunitários, consultórios particulares individuais e militares. Os algoritmos de diagnóstico da 5minute apoiam o 
desenvolvimento dos alunos de habilidades de raciocínio clínico; tópicos de doença e condição preparam os alunos 
para encontros clínicos que enfrentarão na prática.

Os instrutores podem direcionar os alunos para o conteúdo baseado em evidências sobre mais de 2.000 doenças e 
condições comumente encontradas no cenário da atenção primária.

Vídeos processuais, testes de laboratório, banco de dados de drogas, 
e apostilas do paciente.
Nestes tempos desafiadores, os alunos estão sendo chamados para gerenciar pacientes com 
menos orientação ou experiência clínica do que você gostaria que eles tivessem. 

A 5MinuteConsult fornece vídeos de procedimentos, diretrizes de testes laboratoriais, banco de 
dados de drogas A a Z e doações de pacientes que ajudam os alunos a se prepararem para 
diagnosticar e tratar.

O corpo docente pode ser vinculado a procedimentos simples e passo a passo aqui.

À medida que mais encontros com pacientes são feitos remotamente, vídeos de fisioterapia de 
5 minuteConsult fornecem educação prática e relevante para pacientes com doenças comuns, 
como fascite plantar ou dor no ombro.

Algoritmos e gráficos
Mais de 200 algoritmos e gráficos levam os alunos através do diagnóstico e tratamento, 
aprimorando suas habilidades de pensamento crítico à medida que aplicam o que 
aprenderam na sala de aula.

DICA PRO: Quer compartilhar um vídeo? Clique em EMAIL no canto direito da janela de vídeo e siga as 
instruções para compartilhar um vídeo com alunos ou colegas

®

Contate sales@ovid.com para mais informações!

https://5minuteconsult.com/collectionbrowse/30/procedures
https://5minuteconsult.com/collectionbrowse/33/algorithms-and-charts



