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 Esta síndrome complexa não é tão rara como 
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 A detecção precoce desta doença,    
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 neoplasias.



4        Março/Abril 2012  VETERINARY MEDICINE

continuaçãoÍndice

Edição Portuguesa

Director da Publicação 
Prof. Doutor João Cannas da Silva

Conselho Científico
Dr. António Morais Pinto

Dr. António Valadares
Dr. Carlos Bettencourt

Dr. F. Jardim Anjos 
Dr. Francisco Camacho

Dr. João Paisana 
Dr. Luís Morais

Dra. Maria João Nunes 
Dr. Miguel Oliveira Cardo

Dr. Pedro Lopes

Empresa proprietária  
e detentora dos direitos  

para Portugal

 
NIPC: 503 552 771 

Editora: Paula Cordeiro
Calçada de Arroios, nº 16-C, Sala 3 

1000-027 Lisboa

Directora: Paula Cordeiro

Publicidade: Maria Pedro Calisto

Administração, Redacção,  
Maquetização e Paginação

Calçada de Arroios, nº 16-C, Sala 3 
1000-027 Lisboa 

Tel.. 21 842 97 10 • Fax. 21 842 97 19 
E-mail: info@admedic.pt

www.admedic.pt

Montagem e Impressão

AGIR - Produções Gráficas, Lda. 
Rua Particular - Quinta Santa Rosa  

2680-458 Camarate

Periodicidade: bimestral (6 nº anuais)
Registada no MJ/SG NROCS 122635

 ISSN 0874-2642 • Depósito Legal 
134982/99

Tiragem: 2 500 ex.
Assin. anual: 30 € • Unidade: 5,00 €

Os artigos publicados nesta edição da Ve-
terinary Medicine têm direitos reservados 
(2012) para a Advanstar Communications, 
Inc., Lenexa, KS n66219, USA. Todos os di-
reitos de publicação da Veterinary Medicine 
“Edição Portuguesa” estão reservados para a 
Ad Médic, Lda, a qual não se responsabiliza 
pelas opiniões expressas dos autores. Proi-
bida a reprodução total ou parcial, sob qual-
quer forma, sem prévia autorização escrita. 
Copyright© 2012 by Advanstar Commu-
nications, Inc., Lenexa, KS n66219, USA. 
All rights reserved. Editorial provided from 
Veterinary Medicine with the permission 
of Advanstar Communications, Inc. Repro-
duction in any manner, in any language, in 
whole or in part, without the prior written 
permission of Advanstar Communications, 
Inc., is prohibited.

Nota do editor: Sendo a maioria dos ar-
tigos publicados na edição portuguesa da 
Veterinary Medicine traduções de originais 
da edição americana da mesma revista, 
alertamos para o facto de que poderá por 
vezes ser referida a utilização de fármacos 
não autorizados na União Europeia nas mes-
mas formulações, posologias e/ou para as 
mesmas indicações e/ou espécies.

06 NOTÍCIAS

08 TROCA DE IDEIAS

11 RESUMOS DA INVESTIGAÇÃO
 Perder peso ajuda a aliviar a dor nos cães com osteoartrite

 O excesso de peso pode ser benéfico para os gatos 
 com insuficiência cardíaca?

13 JÀ OUVIU FALAR?
 Uma nova opção de tratamento para a citauxzoonose dos felinos

15 QUESTÕES SOBRE  IMAGENS
 Dermatologia

17 CASOS CLÍNICOS
 Hepatite associada a cobre num Doberman pinscher


