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23 Aperfeiçoamento técnico: 
 Como realizar uma biopsia   
 de pele
	 Kim b erly	S.	Coyner,	DVM ,	DA CVD 	

 Quer aumentar a probabilidade de obter numa  
 biopsia uma amostra de pele adequada para  
 diagnóstico? Siga estas instruções simples   
 para obter e processar as amostras.

26 Conhece as recomendações  
 da AAFP-AAHA para as diversas  
 fases da vida dos felinos?
	 C.A .	Tony	B uff	ng ton,	DVM ,	P hD,	DA CVN

 A utilização deste recurso útil ajuda a assegurar  
 que os seus doentes felinos estão a receber   
 os melhores cuidados de saúde.

31 1986 – 2011: 25 anos de   
 diagnóstico de alergia veterinária
	 Luís	M artins,	DVM ,	P hD ;	Ofélia	B ento	DVM ,	P hD

40 Conceito One Health – sim ou não? 
	 A na	Vieira,	DVM ,	M Sc;	Joao	Canelas	Rap oso,	DVM ,	M Sc

45 Hipertensão pulmonar nos cães
 Parte 2: diagnóstico e tratamento
	 Reb ecca	L.	Q uinn,	DVM ,	DA CVIM 	(m ed icina	interna),		
	 Justin	G.	W illiam s,	DVM ,	DA CVIM 	(card iolog ia)

 Outrora considerada uma sentença de morte,  
 a hipertensão pulmonar nos cães já não está  
 associada a um prognóstico grave, o que se   
 deve, em parte, à evolução associada aos meios  
 de diagnóstico e à existência de terapêutica   
 com sildenafilina.

SÍNDROME DE PANDORA:  
repensar a abordagem  
da cistite idiopática nos gatos
C.A .	Tony	B uff	ng ton,	DVM ,	P hD,	DA CVN

Os gatos com cistite idiopática têm, frequentemente,  
comorbilidades multissistémicas. Assim, para chegar  
a um diagnóstico e decidir medidas terapêuticas é preciso  
olhar para outros sistemas orgânicos, além do urinário, 
e também para o meio em que o gato vive.
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