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25 Aperfeiçoamento técnico: 
 Como extrair um canino maxilar  
 nos cães
 Brett Beckman, DVM, FAVD, DAVDC, DAAPM

 Siga este guia passo-a-passo simples   
 para remover um dente canino, criando  
 um retalho mucoperiósteo.

33 Hiperaldosteronismo felino:  
 Reconhecimento e diagnóstico
 Joseph Bisignano, DVM, David S. Bruyette,   
 DVM, DACVIM

 Está perante um gato com hipertensão?   
 Hipocalemia? Neste trabalho encontra   
 a justificação para incluir o hiperaldosteronismo  
 na sua lista de diagnósticos diferenciais.

40 Hiperaldosteronismo felino:   
 tratamento e prognóstico
 Joseph Bisignano, DVM, David S. Bruyette,   
 DVM, DACVIM

 Agora que já diagnosticou esta doença – que  
 é mais comum do que inicialmente se julgava  
 – é tempo de decidir sobre o seu tratamento  
 médico ou cirúrgico. Felizmente, quando são  
 aplicadas as medidas terapêuticas adequadas,  
 a maioria dos casos tem um prognóstico bom.

Lesões em cães de desporto
Wendy Baltzer, DVM, PhD, DACVS

Os cães participam cada vez mais em muitas modalidades 
desportivas e as lesões associadas ao desporto são  
comuns. Assegure-se que conhece os problemas que 
deve saber detectar e saiba como fazer com que estes 
atletas caninos recuperem uma funcionalidade adequada.

Prevenção de lesões em cães  
de desporto
Wendy Baltzer, DVM, PhD, DACVS

A prática faz a perfeição – e, possivelmente, 
com menos lesões. Discutindo com os donos a forma  
de aprendizagem correcta, adaptada aos cães em função 
da modalidade desportiva em que participam, poderá 
contribuir para prolongar um envolvimento saudável
nos desportos caninos.
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