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15 Aperfeiçoamento Técnico:
 Criocirurgia para massas  
 palpebrais
 Juliet R. Gionfriddo, DVM, MS, DACVO   

 Este procedimento é seguro, eficaz e  
 minimamente invasivo. Na maioria dos casos,  
 não exige anestesia geral. Assim, é perfeito para  
 a clínica geral. Neste trabalho são descritos os  
 passos de utilização do frio extremo para   
 tratar tumores palpebrais dos cães.

19 Aperfeiçoamento laboratorial:
 Técnicas de reparação de  
 feridas
 Enxertos em “ilha” (pinch/punch) 
 Steven F. Swaim, DVM, MS   

 Quando não é possível cobrir um defeito  
 cutâneo com o tecido envolvente, pode ser  
 considerada a utilização de enxertos cutâneos  
 em “ilha” para realizar o encerramento da ferida.  
 As bolsas criadas na ferida constituem o meio 
 ideal para a cicatrização dos enxertos. Tal como  
 se mostra neste trabalho, o procedimento é  
 simples e não requer instrumentos especiais.

49 Guia prático sobre utilização de  
 fármacos antiproteinúricos em cães
 Barrak Pressler, DVM, PhD, DACVIM  

 O tratamento apropriado de um cão com uma doença  
 glomerular aumenta a sua sobrevivência. No entanto,  
 a identificação do fármaco e da posologia a usar pode  
 não ser muito simples. Felizmente, o internista autor  
 deste trabalho descreve as circunstâncias em que  
 devem ser administrados inibidores da ECA  
 e bloqueadores dos recetores da angiotensina II e  
 partilha um protocolo de tratamento sugerido. 

29 Por que razão o exame físico continua  
 realmente a ser necessário
 David Robbins, DVM   

 Parece ser simples dizer que num mundo virado  
 para a tecnologia o exame físico está perder interesse  
 e popularidade. No entanto, nos animais de companhia,  
 a sua importância mantém-se.

31 Abordagem clínica multidisciplinar
 Combater o melanoma maligno oral  
 de um labrador
 Nathan D. Lee, DVM, DACVR (radiação oncológica),  
 Laura Hammond, DVM, Jennifer Scruggs, DVM, Julia Lankton,  
 DVM, DACVP, Rachel Seibert, DVM, Olya A. Smrkovski,  
 DVM, DACVIM (oncologia)    

 Depois de o veterinário assistente ter diagnosticado  
 uma neoplasia mortal num Labrador Retriver sénior,  
 esta equipa de especialistas entrou em ação para  
 ajudar a prolongar a vida do animal com um  
 tratamento direcionado. O que pode aprender com  
 esta atuação para ajudar os seus doentes?

39 Saúde ocupacional na prática clínica  
 de animais de companhia
 Dra. Mónica Santos, Dr. Hugo Gregório
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