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Entrevista com Dr. Francisco Ferraz

A leishmaniose é uma doença atípica que pode manifestar-se de forma diferente consoante o animal.

Questões sobre imagens

O que se passa com esta urina?

Notícias

Hifarmax lança novo website com apresentação do MyHFX.

Assuntos Importantes

Fique colado ao seu telefone — para ajudar os animais!; Quando se trata de carraças, ajude também as pessoas;
Sintomas das doenças transmitidas por carraças no homem; Espere! O gato tem dor?!; Identificar situações de
dor: A forma enigmática como os animais de companhia revelam – e escondem – a dor.; Como recuperar a
vitalidade e disposição.
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Contribuir para a educação dos clientes sobre cuidados pós-operatórios
Ajude os donos nos cuidados que devem prestar no domicílio aos animais que foram castrados.
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Ajude os clientes a saber o que devem esperar nesta fase potencialmente perturbadora e prepare-os para
a consulta de referenciação.
Pela equipa da dvm360.com
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Uma boa gestão é fundamental para uma medicina de qualidade
A medicina veterinária é a minha atividade profissional. E é uma excelente atividade profissional.
Joey Burt, DVM, MPH (HSA)

34

Projetos Hospitalares
TOP 10. As dez maiores ineficiências hospitalares identificadas pelos cães e gatos.
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Caro Chefe… por que razão não me disse?; Carta aberta dos veterinários associados aos donos das clínicas;
Caro Proprietário da Clínica.
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