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O seminário tem por objetivo discutir um caso clí

Veterinária da Universidade Federal de Pelotas (HCV

ruminantes, juntamente com integrantes do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em 

Pecuária (NUPEEC), no dia 16 de setembro do corrente ano. O ovino atendido foi 

diagnosticado com cetose clínica a partir dos sinais clínicos apresentados e dos 

exames complementares r

preconizada, serão discutidas alternativas

e ainda maneiras de efetuar a prevenção de tal enfermidade

atividades do NUPEEC e experiência

será abordado com base em 4 passos: Identificação e eliminação dos fatores de risco, 

identificar os animais em risco, diagnosticar e tratar a cetose clínica e subclínica.
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MODER S. & BOSH G.,Significance os sublinical ans clinical ketosis with focus on 

economic aspescts and therapeutic concepts
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O seminário tem por objetivo discutir um caso clínico atendido no Hospital de Clínicas 

ária da Universidade Federal de Pelotas (HCV-UFPel), 

, juntamente com integrantes do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em 

Pecuária (NUPEEC), no dia 16 de setembro do corrente ano. O ovino atendido foi 

diagnosticado com cetose clínica a partir dos sinais clínicos apresentados e dos 

exames complementares realizados. A partir deste relato de caso e da terapia 

serão discutidas alternativas e opções para o tratamento de cetose clínica 

maneiras de efetuar a prevenção de tal enfermidade, correlacionando com 

atividades do NUPEEC e experiências práticas vivenciadas. O plano de tratamento 

será abordado com base em 4 passos: Identificação e eliminação dos fatores de risco, 

identificar os animais em risco, diagnosticar e tratar a cetose clínica e subclínica.

Cetose, tratamento, terapias farmacológicas.  

Significance os sublinical ans clinical ketosis with focus on 

economic aspescts and therapeutic concepts, in 4th Internati

boa, Portugal, 2012. 
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ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS PARA O TRATAMENTO 

DE CETOSE 
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nico atendido no Hospital de Clínicas 

UFPel), pelo residente de 

, juntamente com integrantes do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em 

Pecuária (NUPEEC), no dia 16 de setembro do corrente ano. O ovino atendido foi 

diagnosticado com cetose clínica a partir dos sinais clínicos apresentados e dos 

ealizados. A partir deste relato de caso e da terapia 

para o tratamento de cetose clínica 

, correlacionando com 

O plano de tratamento 

será abordado com base em 4 passos: Identificação e eliminação dos fatores de risco, 

identificar os animais em risco, diagnosticar e tratar a cetose clínica e subclínica. 

Significance os sublinical ans clinical ketosis with focus on 
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