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Treino para andar à trela
Tornar as caminhadas mais
agradáveis:
Treinar os cães para que não
façam investidas, puxem ou
rosnem quando andam à trela
Wayne L. Hunthausen, DVM

A reação à trela é um problema comum, que
muitas vezes impede os donos de se aventurarem em caminhadas no exterior com os
seus cães. Este plano de treino passo-a-passo
ajuda-o a ensinar os donos a controlarem os
seus animais e a tirarem partido novamente
das caminhadas com eles.
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Granuloma ulcerativo de grandes
dimensões por criptococose 		
num gato

29

Albert E. Jergens, DVM, PhD, DACVIM

Estes testes podem ajudar a diminuir o leque
de diagnósticos diferenciais para enteropatias
crónicas.

Mafalda Lourenço, DVM, PhD; Hugo Pereira, Mestre;
Amélia Artilheiro, DVM; Conceição Peleteiro, DVM,
PhD; Hugo Pissara, DVM, MSc; Pedro Faísca, DVM,
PhD; Daniela Matias, DVM; Berta São-Braz, DVM
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Como abordar a obstipação
nos gatos
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Por que razão são necessárias
e como se podem obter
radiografias dentárias de
elevada qualidade

Conhecer a fundo a dermatite
facial dos felinos
Douglas J. DeBoer, DVM, DACVD

O que deve fazer quando um dos seus 		
clientes lhe diz “O meu gato tem alguma coisa
na face que não está bem!”

Margie Scherk, DVM, DABVP

A obstipação dos gatos, situação que é desconfortável
para todos os envolvidos, pode ser resolvida
depois de determinar se a sua causa é médica
ou comportamental. Neste trabalho são
revistas as formas de resolver problemas de
obstipação nos gatos jovens.

Testes práticos da função
gastrointestinal
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Efeitos do enriquecimento
ambiental e da coleira DAP
em cães polícia
Ana Santos, DVM, MSc; João Alves, DVM, MSc; 		
Leonor Galhardo, PhD; Sara Fragoso MSc;
Gonçalo Graça-Pereira DVM, PhD

Sandra Manfra Marretta,DVM, DACVS, DAVDC

Planeia fazer um investimento em equipamento
para a sua clínica? Coloque um equipamento
portátil de radiografia dentária digital na sua lista
e todos ficarão felizes e com sorrisos saudáveis.
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