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Assuntos importantes

Alerta de ruído! Faça um inventário; Lista de verificação de ruídos
hospitalares; Mau hálito (halitose) e saúde oral; É uma ferida; Acabar com
o prurido.

A Veterinary Medicine®
deseja a todos os seus
leitores, anunciantes
e colaboradores
Boas Festas.

Notícias

Royal Canin lança gama de produtos para animais alimentados por sonda.
Isoflurin, o novo isoflurano da Hifarmax.

Prevenir uma torção do estômago

A gastropexia assistida por laparoscopia encurta o tempo anestésico e reduz o desconforto. Fazemos uma breve
revisão sobre esta intervenção, com informação que poderá ser útil para aumentar a adesão por parte dos donos.
Mitch Robbins, DVM, DACVS

Não tenha receio na abordagem de doenças dos ouvidos

Podendo apresentar-se de várias formas, desde um odor desagradável até potenciais hematomas dos ouvidos e
ablações do canal, a otite externa pode ser um desafio para qualquer médico veterinário.
Wayne Rosenkrantz, DVM, DACVD

Atualidade

Dispositivos de monitorização para Animais de Companhia. Um caminho promissor.

Artigo Português

Estudo comparativo entre diferentes métodos analíticos utilizados na medição da glicemia em cães e gatos com
diabetes mellitus.
Manuel B. Tomé de Medeiros, Telmo P. Nunes, Maria Teresa C. Mendes de Brito

Dono de animal 2.0

Três histórias aterradoras do Dr. Google que refletem novas situações com que os médicos veterinários
têm de lidar.
Matthew Kenwright, Assistant Content Specialist
Dr. Google ou Dr. Vet?
Christine Shupe
Procure isto!
Kathryn Primm, DVM
4 formas de acabar com o hábito dos clientes veterinários de consultar o Dr. Google.
Kathryn Primm, DVM
Deixe de julgar os novos consumidores.
Julie Carlson, CVT
Os clientes veterinários millennials.
Cam Marston
Dor. Quando a “dor” se encontra com “quanto é que custa?”
Brendan Howard, dvm 360 Business Channel Director
Jogar pelo seguro! Não fazer nada.
Jim Kramer, DVM, CVPM
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Taxas de fertilidade podem aumentar 30-40% se for feito um bom
controlo reprodutivo
O médico veterinário José Miguel Leal da Costa desenvolve a sua atividade no Alentejo
e dedica-se em particular ao gado ovino e bovino.
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