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11 Gestão da saúde e produção  
 do efetivo em explorações  
 leiteiras: Rationale, ferramentas  
 e capacidades do Veterinário  
 consultor
 João Cannas da Silva DVM, Dipl. ECBHM; 
 Jos Noordhuizen, DVM, PhD, Dipl. ECBHM;  
 Ângela Dâmaso, DVM, Res. ECBHM

17 APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO:
 Colheita de sémen em cães
 Greg Burns, DVM, DACT
 O procedimento de colheita de sémen em cães  
 que se descreve neste trabalho é útil não só  
 para finalidades reprodutivas, como também  
 para ajudar a detetar problemas associados à  
 próstata.

37 ALTERAÇÕES COMPULSIVAS
 Considerou a possibilidade de um  
 envolvimento gastrointestinal?
 Kelly Ballantyne, DVM, and John Ciribassi, DVM, DACVB

 Novos trabalhos de investigação salientam a  
 necessidade de explorar um componente médico  
 para aquilo que inicialmente se pode julgar como  
 um problema comportamental. No caso que se  
 descreve, a causa do lamber em excesso e de tentar  
 apanhar insetos com a boca era um problema  
 gastrointestinal subjacente.

21 UM CASO COMPLEXO
 Uma tumefação periocular  
 dolorosa num gato
 Renee T. Carter, DVM, DACVP; Melissa Kubai, DVM;  
 J. Daniel Rodriguez, MVZ Esp, DACVR;  
 Aradhana Gupta, DVM, MVSc, DACVP; 
 Angela B. Royal, DVM, MS, DACVP

 O exame oftalmológico permite detetar pistas  
 valiosas para o diagnóstico de problemas mais  
 raros, muitos com sinais clínicos inespecíficos.

27 Quimioterapia intracavitária  
 e quimioterapia intralesional em  
 cães e gatos
 Lisa Gorman, DVM; Jeffrey N. Bryan, DVM, MS, PhD,  
 DACVIM (oncologia)

 Em casos bem selecionados, estas formas de  
 quimioterapia localizada demonstraram ser  
 promissoras. Embora esses casos sejam pouco  
 comuns, estas terapêuticas podem ser benéficas  
 para certos doentes, especialmente quando os  
 tratamentos padrão não são uma opção.

31 Quando e como usar carvão ativado
 Justine A. Lee, DVM, DACVECC, DABT,  
 Sherry Welch, DVM, DABT, DABVT

 Saiba qual é a melhor forma para administrar  
 carvão ativado e em que circunstâncias  
 a descontaminação com este composto será  
 benéfica para os seus doentes. 
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05 NOTÍCIAS
 A Esteve comunica o lançamento de um novo eutanásico.
 Zoetis lança nova gama de vacinas para animais de companhia.
 Nova apresentação do Forcyl® Swine.

06 TROCA DE IDEIAS
 Guardar os cateteres em tubo de cartão.
 Uma lista para as tarefas de limpeza.
 Sacos biodegradáveis significam negócio.
 Reciclamos as tampas das bandejas das vacinas para tornar  
 a arrumação mais simples.
 “Morbilidade e mortalidade” para as reuniões da equipa.

07 UM OLHAR SOBRE A LITERATURA
 Padronizar a triagem veterinária dos doentes emergentes.
 Uma ajuda para diferenciar derivações portossistémicas congénitas  
 e adquiridas.
 Qual é a eficácia da avaliação da cPL no diagnóstico de pancreatite  
 em cães?
 Estado de hidratação e efeitos renais dos AINEs.
 As preocupações dos donos de cães diabéticos relativamente 
 à qualidade de vida dos seus animais.
 Fisiopatologia da atopia canina: Um conhecimento mais detalhado  
 permite otimizar o tratamento. 
 Analisar os ensaios.


