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  05  As mastites são uma das maiores causas de refugo nos rebanhos de leite
   Vacina profilática pode ajudar a solucionar casos, mas condiciona a produção das explorações,
   sobretudo em rebanhos com ordenha contínua. 
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08  Será que a melhor opção é a opção tradicional?
 O que acontece quando o melhor nível de cuidados não é uma opção para a maioria dos clientes que servimos?  
 As respostas ao questionário Spectrum of Care, da dvm360, apontam para uma nova posição global: os dias de  
 não disponibilizarmos nada inferior ao que consideramos ideal podem estar contados.

10  Sozinho
 Quando o problema é ansiedade por separação, os clientes têm níveis de investimento diferentes. Saiba como   
 lidar com este problema.

13  Diagnóstico do hiperadrenocorticismo nos cães
 O Dr. David Bruyette explica como pode se confirmar o hiperadrenocorticismo nos cães.

19  Pense nisto: Como abordar o assunto dos cães que mordem os seus donos
 Os cães agressivos podem ser assustadores e criar situações desconfortáveis (para não referir perigosas) para   
 todos os envolvidos. Ajude os clientes a perceber as razões da agressividade dos seus cães e prepare a  
 sua equipa para saber abordar e interromper estes comportamentos na altura certa.

21  Entretanto, na sala de consulta 3…
 Não há mais desculpas. Os nossos especialistas abordam três problemas comuns na clínica de animais de 
 companhia e apresentam algumas ideias para conseguir atingir melhores resultados.

24  A alimentação está a deixar um sabor desagradável na sua boca?
 Pode pensar que as conversas sobre a alimentação não são agradáveis, mas é importante considerar a nutrição  
 como o quinto sinal vital.

28  Este animal tem dor
 O que aconselha para resolver este problema?
 As palavras que usar para abordar a importância do controlo da dor em medicina veterinária vão fazer toda  
 a diferença.

30  5 pontos importantes sobre dor dentária nos animais de companhia

31  Suplementos para animais de companhia 
 A incerteza sobre a sua utilização
 Ajude os seus clientes a selecionar a informação adequada sobre suplementos para animais de companhia e faça  
 com que os cães e gatos se sintam melhor.

32  Não há um tratamento padrão
 Não! Quando falamos de reparação do ligamento cruzado cranial não há um tratamento padrão, que sirva 
 qualquer caso. Salientamos alguns aspetos que devem ser considerados para facilitar o processo de decisão.

35  Tudo sobre suplementos alimentares
 Se está preocupado com a saúde do seu animal de companhia e quer 
 tentar uma suplementação alimentar, inicie com este guia.

36  Fratura traumática do atlas num cão: Tratamento cirúrgico
 Canídeo de raça grande e indeterminada, 9 anos e 30 quilos, foi referenciado para investigação de tetraplegia  
 após traumatismo.


