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Doença de Addison atípica:
como reconhecê-la?
Jennifer E. Waldrop, DVM, DACVECC

Tendo em conta a variedade de apresentações
que a doença de Addison atípica pode assumir,
o reconhecimento das causas possíveis pode
ser um desafio. Tal como é descrito neste
trabalho, várias alterações, muitas vezes não
valorizadas, devem aumentar o grau de
suspeição.
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Três formas de avaliar a
agressividade relacionada com o
medo que pode usar na sua clínica
Wayne L. Hunthausen, DVM
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Cada cão agressivo é diferente. Estas orientações
do Dr. Wayne Hunthausen ajudarão a tratar e a
prevenir a agressividade relacionada com o
medo nos seus doentes.

Doenças respiratórias em suínos
Joana Ceia, Médica Veterinária
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A emergência e prevalência de
MRSA, MRSP e MRSS no
homem e nos animais de
companhia
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Alexander M. Reiter, Dipl Tzt, Dr med vet, DAVDC, DEVDC

Kimberly S. Coyner, DVM, DACVD

Quando fizer um exame oral completo não se
esqueça deste importante procedimento antes
realizar uma limpeza dentária profissional.
Neste trabalho descrevemos-lhe a forma
correta de realizar uma sondagem periodontal.

Devemos preocupar-nos com a possibilidade
de contágio desta infeção persistente a partir
dos nossos doentes? E com o contrário? Este
trabalho faz uma revisão sobre estas bactérias
preocupantes e cada vez mais comuns.
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Diagnóstico definitivo
de doenças vasculares
hepáticas
Valerie L. Case, DVM, DACVIM; Brian C. Norman,
DVM, DACVIM; Jason Francis, DVM, DACVRD

Quando suspeita de doença vascular hepática
num dos seus doentes como a confirma?
Mesmo que resolva referenciá-lo para um
especialista, assegure-se que continua ao
corrente das últimas inovações na área da
imagem vascular, para poder manter uma
comunicação adequada com o cliente
e participar no tratamento do animal.

A passos simples para realizar
uma sondagem periodontal
adequada
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Aelurostrongilose felina: uma
parasitose de cortar a respiração!
Joana Nabais; Ana Margarida Alho; Gonçalo Vicente;
Luís Madeira de Carvalho

No presente artigo pretende-se alertar a
comunidade médico-veterinária para o aumento
da prevalência e distribuição de Aelurostrongylus
abstrusus, o parasita pulmonar mais comum nos
gatos. O seu diagnóstico pode constituir uma
tarefa complexa e desafiante, pelo que se
pretende também realçar as principais estratégias
actualmente disponíveis para os clínicos
de medicina felina, assim como as diferentes
opções terapêuticas.
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TROCA DE IDEIAS
Fita amarela = aguardar; Fita verde = partir
O poder das flores nos colares isabelinos
Limpe os respiradores do seu secador com um tubo de extensão
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