Conhecimentos médicos essenciais para cuidados veterinários exemplares

janeiro/fevereiro 2017 . Peer-reviewed . Edição Portuguesa
REVISTA BIMESTRAL | PREÇO UNITÁRIO: 5 €

Inseminações

no tempo certo garantem
taxas de fertilidade na ordem
dos 95%

• Acupuntura veterinária • Entrevista com... Dr. Cláudio Setra Mendão • Prémios Bayer Saúde Animal 2015 • Controlar
o peso • A ecografia abdominal • Laser • Pancreatite nos gatos • Projetos Hospitalares • Dono de animal 2.0

Vol. 19 n. 109

Edição Portuguesa

janeiro ● fevereiro 2017

Índice
11

15

18

19

Medicina convencional e a complementar em simbiose no tratamento da doença crónica
Paula Bettencourt é médica veterinária, com uma pós-gradução em acupuntura veterinária. Trata animais em 		
colaboração com as terapias convencionais potenciando o sucesso terapêutico, reduzindo sempre que possível
as doses e efeitos adversos da medicação.

Entrevista com... Dr. Cláudio Setra Mendão
"Quando o objetivo é eliminar e proteger um animal contra os parasitas todos os pormenores são importantes".

Prémios Bayer Saúde Animal 2015

Bom, esta é uma situação embaraçosa
Controlar o peso

o

3 formas de abordar a obesidade nas conversas com clientes na sala de consulta.
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A ecografia abdominal é atrativa, mas não abandone a radiografia
Conheça as razões pelas quais o Dr. Anthony Pease continua a considerar que as radiografias abdominais
são de grande utilidade.
Julie Scheidegger

Sobre o laser
Para os que estão a considerar a possibilidade de incluir esta técnica entre as terapêuticas disponíveis no seu 		
hospital, fazemos uma revisão sobre alguns aspetos importantes.
Jennifer Wardlaw, DVM, MS, DACVS

Isto não é uma bola de pelo: Pancreatite nos gatos
Pense nestes conselhos sobre a forma como deve lidar com uma crise que é comum nos gatos.
Elisabeth Colleran, DVM, MS, DAVBP

Projetos Hospitalares
8 Ideias para melhorar o alojamento destinado aos gatos.
Heather Lewis

Projetos Hospitalares
Coordenação colorida.

Dono de animal 2.0
Quando os seus clientes o encontram a fazer compras...
Brent Dickinson
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Inseminações no tempo certo garantem taxas de fertilidade na ordem dos
95% na Valorgado
O Dr. Ricardo Mesquita é o médico veterinário que assegura os serviços técnicos na exploração
de porcos situada em Foros de Salvaterra.
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