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37 Rehidratação de vitelos com    
 diarreia neonatal
 Soluções que salvam vidas
 Dra. Marta Filipa Silva

07 Masitinib em mastocitoma  
 canino  

 Dr. Renato Pinho, Dra. Carla Martins

10 Intoxicação por exposição  
 a pilhas alcalinas AA num cão
 Camille DeClementi, VMD, DABT, DABVT

 Conheça a abordagem do caso da cadela  
 Australian Shepherd de um ano de idade,  
 que foi levada a uma clínica veterinária  
 depois de ter roído duas pilhas alcalinas AA.

13 Que fatores influenciam  
 a remissão diabética nos gatos
 Catharine Scott-Moncrieff, MA, Vet MB, MS, DACVIM,  
 DECVIM

 Conheça os fatores que podem tornar mais  
 provável uma normalização espontânea da  
 glicemia nos seus doentes felinos.

15 Quatro aspetos fundamentais  
 da cicatrização de feridas  
 superficiais em medicina  
 veterinária
 Jennifer Wardlaw, DVM, MS, DACVS

 Elimine a infeção e acelere a cicatrização  
 utilizando estas estratégias de limpeza das  
 feridas e colocação de pensos.

17 Por que razão lutam os meus  
 gatos?
 Ellen M. Lindell, VMD, DACVB

 Os gatos amigos podem rapidamente  
 tornar-se inimigos, o que pode confundir  
 os seus donos. Damos-lhe algumas ideias  
 para que possa ajudar os seus clientes que  
 têm este problema a recuperar a paz em casa.

20 Leptospirose canina: Quando  
 suspeitar, como tratar
 Mary Bowles, DVM, DACVIM

 É conhecido que o diagnóstico de  
 leptospirose pode ser um desafio.  
 Esta revisão pretende ajudá-lo a saber  
 quando deve suspeitar e como deve  
 abordar a leptospirose nos cães.

23 Fibrossarcoma abdominal  
 induzido por gossipiboma  
 num pastor alemão
 A. Catherine Peace, DVM, Michael W. Riggs, DVM,  
 PhD, DACVP

 Esta complicação cirúrgica potencialmente 
 fatal é evitável. Leia este relato, que pretende  
 relembrar e reforçar a importância da  
 contagem das compressas cirúrgicas.

29 Aperfeiçoamento técnico 
 Técnicas de reparação  
 de feridas: Retalhos de avanço  
 unipediculados
 Steven F. Swaim, DVM, MS

 Considere a utilização desta técnica de  
 reconstrução da pele nos doentes com  
 defeitos quadrados ou retangulares.  
 É especialmente vantajosa quando só existe  
 pele num dos lados de uma ferida. 
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MIDASPOT 40/80/100/250/400 mg solução para unção punctiforme para cães e gatos. Composição: Imidaclopride (40mg/80mg/100mg/250mg/400mg). Espécies-alvo: Cães e gatos. Indicações de utilização: Prevenção e tratamento de infestações por pulgas (Ctenocephalides 
felis). O medicamento veterinário demonstra um efeito inseticida imediato e uma actividade insecticida persistente até 4 semanas em cães e gatos. Posologia e via de administração: Administração via unção punctiforme. Os animais devem ser pesados com exatidão antes do tratamento. O 

do que uma vez por semana. Contra-indicações: Não administrar a gatinhos e cachorros não desmamados com menos de 8 semanas de idade. Não administrar em caso de hipersensibilidade conhecida à substância ativa ou a algum dos excipientes. Advertências especiais: Reinfestações 
resultantes do aparecimento de novas pulgas no ambiente poderão continuar a ocorrer durante seis ou mais semanas após o tratamento ter sido iniciado. Assim, mais de um tratamento poderá ser necessário, dependendo da intensidade da infestação ambiental por pulgas. Para facilitar a 

com um medicamento veterinário adequado Precauções especiais para utilização em animais: Este medicamento veterinário é apenas para uso externo e não deve ser administrado oralmente. Aplicar apenas sobre pele não lesionada. Devem ser tomadas precauções para evitar que o 
conteúdo da pipeta entre em contacto com os olhos ou a boca do animal tratado. Não permitir que os animais recentemente tratados se lambam mutuamente. Reacções adversas: O medicamento veterinário tem um sabor amargo e se o 

ocorrer reações cutâneas tais como perda de pelo, vermelhidão, comichão e lesões cutâneas. Agitação, salivação excessiva e sinais neurológicos tais como incoordenação, tremores e depressão foram excecionalmente reportados. Utilização 
durante gestação e lactação: Não foram observados efeitos reprotóxicos em ratos, nem efeitos embriotóxicos e teratogénicos primários foram observados nos estudos com ratos e coelhos. Os estudos efetuados em cadelas, gatas e coelhas 
gestantes e lactantes e suas crias são limitados. Até à data, os dados sugerem que não são expectáveis efeitos adversos nestes animais. Titular da Autorização de Introdução no Mercado: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, 
Newry, Co. Down, BT35 6JP, Irlanda do Norte. Número da Autorização de Introdução no Mercado: 745/01/13DFVPT (40 mg), 745/02/13DFVPT (80 mg), 745/03/13DFVPT (100 mg), 745/04/13DFVPT (250 mg): 745/05/13DFVPT (400 mg). 
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Protecção  
contra as pulgas… 

para os dois

✓ MIDASPOT® é  e as suas 
larvas.

✓ Actua por contacto, por isso NÃO é necessário que a 
pulga pique o animal.

✓ É um produto com acção rápida.
✓ MIDASPOT® é prático e fácil de usar.
✓ MIDASPOT® não causa resistências.
✓ MIDASPOT® pode ser utilizado para o controlo da DAPP.

✓  mesmo em situações de banhos 
frequentes.

✓ Elimina as larvas de pulgas por contacto, no ambiente 
onde vive o animal, antes que se desenvolvam e convertam 
em pulgas adultas. Actua sobre o ambiente através do 
contato direto com o animal tratado. 

✓ Pode ser aplicado em cachorros e gatinhos a partir das 8 
semanas de idade.

✓ Pode ser aplicado em fêmeas gestantes ou em lactação.
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