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A rotina dermatológica é uma das mais freqüentes na clínica de pequenos animais. Levantamentos
realizados demonstram que as dermatopatias tanto primárias quanto secundárias representam mais
que 31% da rotina clínica. Além das infecções cutâneas, as doenças do trato urinário vêm logo em
seguida na casuística clínica, acometendo cerca de 30% dos cães e gatos. As cefalosporinas são
classificadas em “gerações”, segundo características e ordem cronológica de sua síntese.
Atualmente, são quatro as gerações de cefalosporinas. Seu uso em medicina veterinária vem se
ampliando, embora o alto custo do tratamento seja ainda um fator limitante. De modo geral, estes 
antimicrobianos têm características farmacocinéticas semelhantes às penicilinas.Na terceira geração
das cefalosporinas está a cefovecina sódica, antibiótico de aplicação única pela via subcutânea para
em cães e gatos na dose de 8mg/kg que pode ser repetida 14 dias depois, dependendo da 
necessidade conforme a infecção bacteriana.O principal diferencial da cefovecina para as outras
cefalosporinas é sua alta ligação às proteínas o que lhe permite longo período de ação. A cefovecina
também foi empregada em primatas de zoológico, a fim de buscar um efeito prolongado com uma
única dose, para reduzir a captura dos animais e por consequência evitar o estresse.  Devido a 
escassez de trabalhos que demonstram os efeitos colaterais provocados pela cefovecina, esta 
pesquisa tem por objetivo verificar possíveis alterações renais, hematológicas e plaquetárias
provocadas pela terapia com este fármaco em cães.  Foram utilizados 10 cães hígidos (4 machos e 6 
fêmeas), com peso médio de 10,03±3,54 Kg, provenientes do Canil da Unoeste. Os animais 
permaneceram durante todo o experimento em baias individuais, recebendo ração comercial duas
vezes ao dia e água a vontade. Como critérios de inclusão dos animais para o experimento, foram
realizados exames clínicos e laboratoriais. Os cães receberam a cefovecina sódica (Convenia®)
subcutânea, na dose de 8mg/Kg e foram acompanhados clínica e laboratorialmente nas primeiras 72
horas e, a partir deste momento, colheitas foram feitas aos 7, 14 e 21 dias.  As funções renal, 
leucocitária e hemogasométrica não foram alteradas com a administração do fármaco. As principais
variações significativas ocorreram com proteína sérica total (7,4g/dL±1,3), globulinas
(4,9g/dL±1,6), hemoglobina (13,6g/dL±2,7) e volume globular (39,9%±7,7) ao final dos 21 dias do 
experimento, evidenciando o alto poder de ligação do fármaco às proteínas. O diâmetro das
plaquetas (PDW), bem como sua quantidade elevaram-se ao sete e 21 dias, respectivamente. Pode-
se concluir que a cefovecina pode ser administrada em cães hígidos sem ocasionar importantes 
alterações laboratoriais. Porém, em pacientes anêmicos, apresentando enteropatias, hemorragias,
queimaduras graves bem como nos casos de insuficiência hepática, este fármaco deverá ser
utilizado com cautela.      
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O emprego de técnicas anestésicas seguras e de custo acessível, que viabilizem a realização da
ovariosalpingohisterectomia (OSH) é de grande valia, particularmente, em situações de carência
econômica, bem como em campanhas de controle populacional em cães.  Objetivou-se avaliar a 
qualidade anestésica, o efeito cardiovascular e respiratório da lidocaína administrada pela via
peridural associada ao fentanil ou à metadona para realização de OSH em cadelas.  Dezesseis 
cadelas, provenientes do Programa de Controle Populacional, foram tranqüilizadas com
acepromazina (0,05mg kg-1, IM), seguindo-se a indução anestésica com propofol (4mg kg-1, IV) 
para a realização da punção lombo-sacra. Os animais foram distribuídos aleatória e equitativamente
em dois tratamentos, T-F: administração peridural de fentanil (5?g kg-1); T-M: administração 
peridural de metadona (0,3 mg kg-1). Em ambos os tratamentos, os opioides foram associados à 
lidocaína, de modo a perfazer um volume final de 0,4mL kg-1. Foram mensurados: frequência 
cardíaca (FC), frequência respiratória (f), pressão arterial sistólica (PAS), variáveis
hemogasométricas, tempo cirúrgico, grau de relaxamento muscular, necessidade de suplementação
anestésica trans-cirúrgica, ocorrência de efeitos adversos. A estatística foi realizada por meio de
análise de variância, teste de Tukey, e o teste não paramétrico Kruskal Wallis (P  
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KELLEN KUWAHARA

Segundo a ABIEC (2010) o Brasil tem um total de 209 milhões de bovinos, sendo o segundo maior
exportador de carne, e essa situação privilegiada, impõe ao país medidas de controle sanitário,
eficiência na produção e qualidade do produto e, zoonoses como a raiva podem comprometer a 
condição favorável do país. A forma de prevenção mais eficiente da raiva é a vacinação continua
(OLIVEIRA, 2010), de menor custo e redução de perdas econômicas (REIS et al, 2007;
FERREIRA, 2009; MARIA et al., 2009), e ainda tem - se sugerido alternativas como o uso de 
probióticos (FERREIRA et al.,2009), zinco (MARIA et al.,2009) e núcleo homeopático (CHABEL
et al., 2009; REIS et al., 2008)para aumentar a eficácia da vacinação contra o vírus rábico e para
diminuir o efeito residual nos produtos de origem animal e no meio ambiente(GRAMINHA, 2007).
 Objetivou-se avaliar o efeito da suplementação do nucleo homeopático, sobre a resposta imune
humoral em bovinos vacinados com uma única dose de vacina antirrabica. Quarenta bovinos, 
fêmeas, puro de origem, com idade de 12 meses, divididos aleatoriamente em 2 grupos de 14
bovinos cada. O grupo controle recebeu sal mineral sem suplemento e vacina antirrábica e o grupo
Teste recebeu 4 gramas de suplemento homeopático adicionado ao sal mineral e por ingestão 
voluntária.  No presente trabalho não foi observado efeito do núcleo homeopático adicionado ao sal
mineral, sobre a resposta imune humoral em bovinos vacinados com uma única dose de vacina
antirrábica, porém os títulos médios soroneutralizantes diferiram significativamente para o grupo
controle aos 48 e 90 pós-vacinação. Os titulos médios soroneutralizantes contra raiva não foram
significativos entre os grupos avaliados. Chabel (2007)utilizando complexo homeopático, observou
aumento de titulos de anticorpos neutralizantes em resposta a vacinação antirrabica, já Reis et al.,
2006 não observou efeito do nucleo homeopático nos títulos de anticorpos soroneutralizantes, sendo
ainda necessárias duas doses de vacina para obter títulos protetores. A resposta do núcleo 
homeopático no grupo de animais avaliados não se mostrou interessante quanto a sua utilização,
visto que a quantidade de animais com titulos protetores pela OMS ao final de 90 dias representava
57,1%, e ainda foi possivel verificar que a 90 dias pós vacinação antirrábica os títulos protetores nos
bovinos reduz drasticamente colocando em questão a seguridade da vacinação e o intervalo de
vacinação dos bovinos.       
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ROSA MARIA BARILLI NOGUEIRA
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GISELE ALBORGHETTI NAI
MARIELE CATHERINE ALVES SILVA 

DANIELLE ALVES SILVA

Várias substâncias podem causar danos no DNA e estes podem ser avaliados utilizando o teste de
micronúcleo, potencialmente sensível em várias espécies.  Devido a falta de dados referentes ao 
efeito genotóxico causado pelo veneno da serpente Crotalus durissus terrificus este estudo teve
como objetivo avaliar este efeito utilizando duas diferentes doses do veneno em ratos Wistar. Cento 
e vinte ratos Wistar, foram distribuídos em quatro grupos com 30 animais em cada sendo, Grupo
controle negativo(GCN)- administrado 0,1ml solução de cloreto de sódio 0,9% via intramuscular
(im); Grupo controle positivo (GCP)- administrada ciclofosfamida na dose de 50mg/kg via 
intraperitonial (ip); Grupo 400µg (G4)- administrado veneno da serpente Crotalus durissus
terrificus, na dose de 4mg/kg (im); Grupo 800µg (G8)- administrado o veneno na dose de 8mg/kg 
(im). Para cada grupo foi realizado o teste de micronúcleo 6horas (M6 n=15) e 24h (M24 n=15) 
após inoculação do veneno (AV).Na análise estatística foi usada análise de Variância com
constrastes pelo método de Tukey e teste t. O nível de significância adotado foi de 5%. De acordo
com Rabello-Gay et al (1991) a normalidade de freqüência de eritrócitos policromátiocs 
micronucleados é de 3 micronúcleos para 1000 eritrócitos policromáticos (PCE). Neste estudo 
observou-se para os animais do GCN a média de 2,2 micronúcleos em cada 1000 PCEs após seis
horas e de 1,6 micronúcleos vinte e quatro horas após tratamento com solução de cloreto de sódio a
0,9%. Estes resultados denotam a normalidade dos animais e ausência da atividade mutagênica,
servindo como base controle para o experimento. Para o GCP onde foi utilizado a ciclofosfamida 
observou-se seis horas após administração do fármaco uma média de 4,2 micronúcleos em cada
1000 PCEs e 6,2 micronúcleos após 24h. Este tratamento usado como controle positivo mostrou ser
satisfatório e conclui-se positividade na atividade mutagênica. Para os animais do G4 e G8 a 
freqüência de eritrócitos policromáticos micronucleados foi superior ao considerado normal,
portanto, a atividade houve mutagênica foi positiva nos dois grupos.  Os resultados parciais 
mostram que o veneno da serpente Crotalus durissus terrificus tem efeito sobre o material genético 
do animal, portanto tem atividade genotóxica. 
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MARCIA CROSCIOLI

Nos últimos anos, as indústrias de alimentos que antes suplementavam as rações animais com
antibióticos para promover o crescimento e controlar doenças, estão aumentando a procura por uma 
alternativa, já que o uso prolongado desses produtos pode induzir ao aumento de populações
bacterianas resistentes, causando risco siginificativo à saúde animal e humana, uma vez que para
combater essas bactérias teriam que se usar antibióticos mais potentes. Sendo assim, os probióticos
tornaram-se a opção mais plausível, pois são utilizados na prevenção e no tratamento de doenças, na
regulação da microbiota intestinal, no controle de distúrbios do metabolismo gastrintestinal, como
imunomoduladores, na inibição da carcinogênese, e como promotores de crescimento (ROOS,
2006). Avaliou o efeito da suplementação do probiótico sobre a resposta imune humoral em
bovinos vacinados com uma única dose de vacina antirrábica.  Trinta bovinos machos, da raça 
Nelore, com idade de 12 meses, todos vacinados com dose única de vacina antirrábica, divididos
aleatoriamente em 2 grupos (15 bovinos/grupo): O grupo controle (GC) receberam 70 gramas de
suplemento mineral/animal/dia, o grupo probiótico (GP) receberam 70 gramas de suplemento 
mineral adicionado 4 gramas de probiótico/animal/dia. Os títulos individuais de anticorpos
neutralizantes foram determinados por meio da técnica de soroneutralização baseado no Rapid
Fluorescent Focus Inhibition Test (RFFIT) e no Fluorescent Inhibitio Microtest (FIMT).  Foram 
constatadas cinco observações consideradas como outliers. Como os valores observados não
influenciaram significativamente os testes estatísticos adotados, optou-se por mantê-los na análise 
final. Não foram observadas diferenças estatísticas significativas entre os títulos soroneutralizantes
entre os grupos estudados aos 30 dias pós-vacinação (p = 0,1123) e 60 dias pós-vacinação (p = 
0,2193). As médias de títulos soroneutralizantes diferiram significativamente entre 30 e 60 dias pós-
vacinação para o grupo de animais tratados com probióticos (p = 0,0020) e controle (p = 0,0098).
Os percentuais de animais com títulos protetores foram estatísticamente superiores para o grupo
probiótico apenas aos 60 dias pós-vacinação. Foram observadas diferenças estatísticas significativas
entre os títulos soroneutralizantes entre os grupos estudados aos 30 dias pós-vacinação e 60 dias 
pós-vacinação.      
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RICARDO ZAKIR

DANIELLE ALVES SILVA
MARIELE CATHERINE ALVES SILVA 

MIRIELY STEIM DINIZ
SILVIA FRANCO ANDRADE

A ceratoconjuntivite seca (CCS) ou olho seco é uma oftalmopatia de grande incidência em cães e
humanos, caracterizada por mudanças na quantidade e/ou qualidade da lágrima podendo levar à
cegueira. A principal terapia indicada atualmente é o uso de imunossupressores como a ciclosporina 
e o tacrolimus na forma de colírio oleoso ou pomada oftálmica.  O objetivo deste estudo foi avaliar 
a eficácia do uso tópico do colírio de ciclosporina 1% no tratamento de CCS induzida
experimentalmente em coelhos, diluída em dois veículos oleosos, o óleo de oliva e o óleo de 
semente de linhaça e dos óleos isoladamente.  Foram utilizados vinte e cinco coelhos adultos, 
machos, da raça Nova Zelândia. Os animais foram alocados em 5 grupos, Grupo C (controle),
Grupo CO (ciclosporina 1% em óleo de oliva), Grupo CL (ciclosporina 1% em óleo de linhaça), 
Grupo O (oliva pura), Grupo L (linhaça pura), sendo avaliados durante 12 semanas, uma vez na
semana pelo Teste Lacrimal de Schirmer (TLS), Teste de Fluoresceína (TF), Teste de Tempo de
Ruptura do Filme Lacrimal (TRFL) e Teste de Rosa Bengala (TRB), mensalmente avaliados pelo
exame de citologia da superfície ocular e no final do experimento analise histopatológica (post
mortem).  Houve aumento significativo nos valores de TLS em todos os grupos de tratamento após
a indução da CCS, apresentando melhor desempenho o grupo CL. Com relação a TF houve
resolução mais precoce das úlceras de córnea nos grupos O e L. Com relação ao TRB, o grupo O foi
que apresentou pior desempenho. Os grupos L e CL apresentaram menos edema e congestão de 
córnea. Houve aumento significativo no numero de células caliciformes somente no grupo CL.  Os 
resultados analisados demonstraram que a ciclosporina foi eficiente no tratamento do olho seco
induzido experimentalmente em coelhos tanto diluída em óleo de linhaça quanto em óleo de oliva, 
porém a linhaça apresentou melhor eficácia, tanto associada como individualmente quando
comparada ao óleo oliva, possivelmente devido a sua maior concentração de anti-inflamatórios 
naturais, ômega 3 e 6.  Dessa forma, este estudo revela que a escolha do diluente oleoso pode influir
na eficácia da ciclosporina colírio e o óleo de semente de linhaça colírio, pode ser no futuro um
adjuvante no tratamento da CCS.      
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CONTAMINAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS INFANTIS DE PRESIDENTE PRUDENTE, 
SÃO PAULO, POR OVOS DE TOXOCARA SPP. 

 
JÚLIA NEVES PESSOTO

VAMILTON ALVARES SANTAREM

Toxocara canis e T. cati são nematódeos de distribuição mundial que infectam cães e gatos,
respectivamente. Além de causar a toxocaríase em cães e gatos, esses parasitos são responsáveis por
importante zoonose em seres humanos, que se infectam, particularmente, pela ingestão de ovos 
larvados presentes em solo. A população mais suscetível à infecção via solo é a infantil, uma vez
que tem maior contato com solo e hábito de geofagia. Estudos sobre a contaminação de praças
públicas têm apontado alta contaminação por ovos de Toxocara spp. Entretanto, pesquisas que 
avaliam a presença desses ovos em parques de escolas públicas são escassas na literatura. O 
objetivo do estudo foi o de avaliar a contaminação de solo de escolas públicas infantis do município
de Presidente Prudente, São Paulo, por ovos de Toxocara spp. Foram coletadas, mensalmente, no 
período agosto de 2011 a maio de 2012, amostras de 500 g de solo de 13 parques infantis de escolas
municipais, em um total de 91 amostras. Do material coletado de cada parque, foram retiradas duas 
alíquotas de 10 g para recuperação de ovos de Toxocara spp., com emprego do método de
centrifugo-flutuação em solução de sulfato de zinco (d=1.200 g/cm3) e análise das amostras sob
microscopia ótica (10X). Das 91 amostras analisadas, seis (6,6%) estavam contaminadas. Em 
relação às escolas, em seis (46,2%) foram recuperados ovos de Toxocara spp., que variou de um a
oito, por escola. A recuperação dos ovos foi verificada em quatro dos sete (57,1%) meses de
avaliação. Em quatros escolas foram recuperados ovos de ancilostomídeos, sendo que em uma delas 
houve a presença também de ovos de Toxocara spp. Durante a visita aos locais de colheita foi
notada a presença de fezes de cão e/ou gato. Os achados do presente estudo indicam que o solo de
parques de escolas públicas podem servir como via de transmissão para agentes de larva migrans.
 Medidas de controle devem ser adotadas para reduzir o acesso de animais de companhia e a
contaminação de parques de escolas públicas.      
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DISTRIBUIÇÃO DE CALLIPHORIDAE (DIPTERA, INSECTA) EM TEODORO SAMPAIO, 
SÃO PAULO 

 
KAREN TIEMI AKASHI

THAYANNE OSAIKI FIDELLIS
LEONICE SEOLIN DIAS

RAUL BORGES GUIMARÃES
VAMILTON ALVARES SANTAREM

Muitos insetos adaptaram-se a ambientes modificados pela ação humana tornando-se total ou 
parcialmente dependentes deste para sua existência. Entre os insetos sinantrópicos, aqueles que
aproveitam as condições criadas pelo homem para seu desenvolvimento, estão as moscas. Esses 
dípteros são amplamente encontrados em ambientes urbanos e rurais, e podem causar doenças ou
atuarem como vetores mecânicos ou biológicos de organismos patogênicos ao homem e animais
domésticos. As moscas pertencentes à família Sarcophagidae, com aproximadamente 600 espécies
estão catalogadas região Neotropical, são de grande interesse médico-sanitário, uma vez que 
predominam em áreas metropolitanas, particularmente em ambientes com substratos em
decomposição. Desta forma, o estudo das moscas Sarcophagidae em diferentes ambientes permite
avaliar sua distribuição e dados para elaboração de medidas de controle. O objetivo do presente 
estudo foi o de analisar a distribuição de sarcofagídeos em quatro ambientes do município de 
Teodoro Sampaio, São Paulo (Parque Estadual do Morro do Diabo; Assentamento Rural;
propriedade de cana de açúcar e região urbana). Para a captura das moscas, foi escolhido um total 
de 20 pontos, sendo cinco para cada ambiente. Os espécimes foram capturados com o uso de 
armadilhas constituídas de garrafas “PET – 2L” e com a utilização de dois diferentes tipos de iscas:
aproximadamente 50 g de fígado bovino e 50 g de peixe. As armadilhas foram instaladas em
árvores a uma altura de 1,0 a 1,70 m do solo, durante 48 horas, no início, meio e final do outono de
2012. As moscas capturadas foram identificadas com o auxílio de microscópio estereoscópio por
meio de chaves taxonômicas específicas para a família. Foi capturado durante o período estudado, 
um total de 89 espécimes. Destes, 43 (48,3%) no parque, 25 (28,15) na área urbana, 16 (18%) no
assentamento e cinco (5,6%) no canavial. A maior ocorrência da família Sarcophagidae no
ambiente do parque, provavelmente se deu pela presença de substrato em decomposição, como 
cadáveres de animais, uma vez que as armadilhas para capturas foram dispostas às margens da
rodovia que corta o parque. A presença de moscas Sarcophagidae pode servir para moniitoramento
da qualidade ambiental do parque do Morro do Diabo.      
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DISTRIBUIÇÃO DE SARCOPHAGIDAE (DIPTERA, INSECTA) EM TEODORO SAMPAIO, 
SÃO PAULO 

 
THAYANNE OSAIKI FIDELLIS
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LEONICE SEOLIN DIAS

RAUL BORGES GUIMARÃES
VAMILTON ALVARES SANTAREM

Muitos insetos adaptaram-se a ambientes modificados pela ação humana tornando-se total ou 
parcialmente dependentes deste para sua existência. Entre os insetos sinantrópicos, aqueles que
aproveitam as condições criadas pelo homem para seu desenvolvimento, estão as moscas. Esses
dípteros são amplamente encontrados em ambientes urbanos e rurais, e podem causar doenças ou
atuarem como vetores mecânicos ou biológicos de organismos patogênicos ao homem e animais 
domésticos. As moscas pertencentes à família Sarcophagidae, com aproximadamente 600 espécies
estão catalogadas região Neotropical, são de grande interesse médico-sanitário, uma vez que 
predominam em áreas metropolitanas, particularmente em ambientes com substratos em 
decomposição. Desta forma, o estudo das moscas Sarcophagidae em diferentes ambientes permite
avaliar sua distribuição e dados para elaboração de medidas de controle. O objetivo do presente 
estudo foi o de analisar a distribuição de sarcofagídeos em quatro ambientes do município de
Teodoro Sampaio, São Paulo (Parque Estadual do Morro do Diabo; Assentamento Rural;
propriedade de cana de açúcar e região urbana). Para a captura das moscas, foi escolhido um total 
de 20 pontos, sendo cinco para cada ambiente. Os espécimes foram capturados com o uso de
armadilhas constituídas de garrafas “PET – 2L” e com a utilização de dois diferentes tipos de iscas:
aproximadamente 50 g de fígado bovino e 50 g de peixe. As armadilhas foram instaladas em
árvores a uma altura de 1,0 a 1,70 m do solo, durante 48 horas, no início, meio e final do outono de
2012. As moscas capturadas foram identificadas com o auxílio de microscópio estereoscópio por
meio de chaves taxonômicas específicas para a família. Foi capturado durante o período estudado, 
um total de 89 espécimes. Destes, 43 (48,3%) no parque, 25 (28,1%) na área urbana, 16 (18,0%) no
assentamento e cinco (5,6%) no canavial. A maior ocorrência da família Sarcophagidae no
ambiente do parque, provavelmente se deu pela presença de substrato em decomposição, como
cadáveres de animais, uma vez que as armadilhas para capturas foram dispostas às margens da
rodovia que corta o parque. A presença de moscas Sarcophagidae pode servir para moniitoramento
da qualidade ambiental em parques, como o do Morro do Diabo.      
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EFEITO DA ESTAÇÃO CHUVOSA E SECA NO SÊMEN BOVINO 
 

MARCELO GEORGE MUNGAI CHACUR 
KLISMAN SANCHES DE BARROS 

LUCAS SILVA TAVARES

A reprodução dos touros pode ser influenciada pelas estações do ano, refletindo na qualidade do
sêmen. Objetivo desse trabalho foi de estudar os efeitos da estação chuvosa e seca nas
características do sêmen em touros Taurinos e Zebuínos. Foram utilizados cinco touros da raça 
Nelore e dois touros Taurinos. Houve diferenças estatísticas(p < 0,05)entre raças para motilidade
61,43 +- 6,06 e 76,00 +- 3,47 na estação chuvosa e seca pra Taurinos e Zebuínos, respectivamente. 
Houve diferença(p < 0,05) entre estações chuvosa e seca para defeitos maiores- Taurinos(18,75 +-
5,71 e 10,33 +- 2,41) e Zebuínos(10,95 +- 2,18 e 5,86 +- 1,02), defeitos menores- Taurinos(17,11 
+- 0,25 e 18,00 +- 3,30) e Zebuínos(18,31 +- 2,24 e 9,56 +- 1,38) e defeitos totais- Taurinos(35,86 
+- 5,45 e 28,33 +- 3,30) e Zebuínos(29,31 +- 2,81 e 15,47 +- 1,65).  Conclui-se que as estações 
chuvosas e secas interferem na qualidade do sêmen, porém em ambas as estações os valores médios
se encontraram dentro dos limites preconizados para fins de monta natural.          
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EFEITOS DO CAPSIATE SOBRE PESO E MEDIDAS CORPORAIS DE RATOS WISTAR 
 

LUCIANE DE SOUZA ROMERO NOGUEIRA
NÁDIA DE ARAUJO MIGUEL

HELTON KRISMAN DE ARAÚJO
VANESSA SARTORELI DOS SANTOS

VIVIANE MARIA CODOGNOTO
BRUNO CARVALHO GOMES

FRANCIJANE FERREIRA PAIXAO
ALESSANDRA MELCHERT

A obesidade é uma doença crônica e progressiva que predispõe ao aumento da taxa de mortalidade.
Sua importância torna-se ainda maior quando se observa que sua prevalência vem aumentando
drasticamente. A população mundial demonstra crescente preocupação com a alimentação e seus
constituintes, incentivando, deste modo, o investimento da indústria em produtos saudáveis, os
chamados alimentos e suplementos funcionais. A introdução de substâncias como o capsiate,
proveniente das pimentas, que possui propriedades terapêuticas antioxidantes, antidislipidêmicas, 
anti-inflamatórias e termogênicas, pode auxiliar na perda de peso e na diminuição dos níveis de
colesterol sérico.  Sendo assim, este trabalho objetivou avaliar os efeitos da suplementação do
capsiate sobre o peso corporal, medidas de cintura e comprimento corporal de ratos Wistar. Foram 
utilizados 32 ratos Wistar, fêmeas, 12 semanas de idade, divididos em 2 grupos (n=16): Grupo
controle – alimentado com ração comercial e suplementado com placebo (água filtrada, 0,5ml uma
vez ao dia) por gavagem; Grupo Capsiate - alimentado com ração comercial e suplementado com
capsiate (10 mg/rato/dia, diluído em 0,5 mL de água filtrada, uma vez ao dia), por gavagem.
Semanalmente foram aferidas as medidas de peso, cintura e comprimento corporais. Os valores do 
peso corporal para o grupo controle nas seis semanas avaliadas foram: 201,6±9,2; 202,1±11,3;
211,0±11,7; 216,2±13,2; 219,1±10,6 e 217,6±11,3, da 1ª à 6ª semanas, respectivamente, enquanto o
grupo capsiate apresentou os valores de 208,6±10,6; 211,9±10,5; 215,6±10,4; 218,8±12,9; 
219,1±9,9 e 220,6±11,9. Na análise da cintura e comprimento corporal, os valores obtidos na 1ª
semana foram: 13,6±0,7 e 19,8±0,7 (controle) e 13,6±0,4 e 20,7±0,7 (capsiate); 2ª semana 12,2±0,7
e 20,3±0,9 (controle) e 13,7±0,6 e 20,8±1 (capsiate); 3ª semana 13,7±0,9 e 20,2±0,7 (controle) e
13,1±0,4 e 20,5±0,6 (capsiate); 4ª semana 14,8±1,20 e 20,3±0,9 (controle) e 14,2±0,5 e 20,3±0,8
(capsiate); 5ª semana 14,3±0,7 e 20,6±0,8 (controle) e 14,1±0,8 e 21,2±0,6 (capsiate); e 6ª semana
14±0,6 e 20,3±6,43 (controle) e 13,2±0,6 e 21,1±0,8 (capsiate). A análise dos dados revelou que o
capsiate foi capaz de atenuar o ganho de peso e o aumento das medidas de cintura corporal. O
crescimento não foi afetado. As pimentas são consideradas alimentos termogênicos, promovendo 
aumento da temperatura corporal e do metabolismo, com maior queima consequente de gordura.
Promovem diminuição de apetite e do consumo de lipídios em mulheres e diminuição no consumo
calórico em homens, elevado gasto energético pós-prandial e oxidação lipídica. Estudos em animais 
também demonstraram que o tratamento oral com capsinóides estimula a atividade do sistema
nervoso simpático, favorecendo um aumento na mobilização de lipídios e diminuição da massa de
tecido adiposo.  Concluiu-se que o capsiate apresentou efeito potencial para perda de peso e redução
de medidas.      
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EFEITOS DO RESVERATROL SOBRE PARÂMETROS CLÍNICOS DE RATOS WISTAR 
 

NÁDIA DE ARAUJO MIGUEL
LUCIANE DE SOUZA ROMERO NOGUEIRA

FELIPE FRANCO NASCIMENTO
HELOÍSE RANGEL DINALLO

ARNALDO FARINA NETO
JAKELINE POLIANE PEREIRA DONADELI

FRANCIJANE FERREIRA PAIXAO
ALESSANDRA MELCHERT

Uma gama notável de funções biológicas tem sido atribuída à molécula de resveratrol, tais como
agente de quimioprotetor, anti-inflamatório e antioxidante. Mais recentemente, o resveratrol tem
sido proposto como composto com potencial anti-obesidade, com efeitos na restrição de energia, 
levando à redução da gordura corporal, perda de peso e diminuição dos níveis de colesterol sérico. 
Sendo assim, este trabalho objetivou avaliar os efeitos da suplementação do resveratrol sobre o peso
corporal, medidas de cintura e comprimento corporal de ratos Wistar.  Foram utilizados 32 ratos 
Wistar, fêmeas, 12 semanas de idade, divididos em 2 grupos (n=16): Grupo controle – alimentado 
com ração comercial e suplementado com placebo (água filtrada, 0,5ml uma vez ao dia) por
gavagem; Grupo Resveratrol - alimentado com ração comercial e suplementado com resveratrol (30
mg/kg/dia, diluído em 0,5 mL de água filtrada, uma vez ao dia), por gavagem. Semanalmente foram
aferidas as medidas de peso, cintura e comprimento corporais. Os valores do peso corporal para o 
grupo controle nas seis semanas avaliadas foram: 201,59±9,18, 202,06±11.30, 211,01±11,66,
216,17±13,21, 219,11±10,57e 217,6±11,33 respectivamente, da 1ª à 6ª semanas, enquanto o grupo
resveratrol apresentou os valores de 206,96±15,08, 210,9±15,12, 215,62±16,49, 222,28±16,30, 
227,14±13,48 e 226,53±16,59. Na análise da cintura e comprimento corporal, os valores obtidos na
1ª semana foram: 13,6±0,7 e 19,8±0,7 (controle) e 14,0±0,7 e 20,5±0,8 (resveratrol); 2ª semana
12,2±0,7 e 20,3±0,9 (controle) e 13,5±0,6 e 20,8±0,9 (resveratrol); 3ª semana 13,7±0,9 e 20,7±0,2
(controle) e 13,3±0,7 e 21,0±0,7 (resveratrol); 4ª semana 14,8±1,2 e 20,3±1,0 (controle) e 14,0±0,5
e 20,5±1,0 (resveratrol); 5ª semana 14,3±0,7 e 20,6±0,8 (controle) e 14,3±0,91 e 21,25±0,52
(resveratrol); e 6ª semana 14±0,6 e 20,30±0,7 (controle) e 13,8±0,55 e 21,03±0,78 (resveratrol).
Pela análise dos dados, observou-se que o resveratrol não reduziu o peso corporal em contraste com
o grupo controle, entretanto, atenuou o ganho das medidas de cintura cintura corporal. Vários 
mecanismos têm sido propostos para explicar efeito do resveratrol na redução de gordura corporal.
Estudos in vitro demostraram que o composto promove aumento da apoptose, redução da
proliferação e diferenciação dos pré-adipócitos e da lipogênese.  Conclui-se que o resveratrol 
apresentou potencial para redução das medidas corporais, necessitando de mais estudos que
confirmem seu efeito anti-obesidade.      
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EFICÁCIA DA ASSOCIAÇÃO DE GENTAMICINA E BROMEXINA INTRAMAMÁRIAS 
(MASTIFIN®) NO CONTROLE DA MASTITE SUBCLÍNICA BOVINA EM RELAÇÃO AO 

TEMPO DE TRATAMENTO 
 

MARIANA MAGANINO AMBROSIO
FABIO LUCA TOMILHEIRO JUNIOR

JACQUELINE MARCUSSI PEREIRA KUHN
ROGERIO GIUFFRIDA

LUIS CARLOS VIANNA

As mastites subclínicas são mais comuns do que as clínicas e geram prejuízos por diminuir a
produção de leite das vacas afetadas que se tornam reservatórios de agentes microbianos para o 
restante do rebanho.Associações medicamentosas têm sido empregadas com sucesso para a terapia
das mastites clínica e subclínica. Há muitos fármacos que podem auxiliar na terapia conta a mastite,
entre os quais, a bromexina, um mucolítico de custo relativamente baixo e amplamente empregado 
para tratamento de infecções respiratórias (HOUTMEYERS et al., 1999).  O presente trabalho tem 
como objetivo determinar a eficácia da gentamicina associada à bromexina (Mastifin®) no controle
e na profilaxia da mastite subclinica bovina. Para avaliar a eficácia do produto analisado, foram
utilizadas 37 vacas em um total de 18 tetos de uma propriedade rural situada no município de
Pirapózinho-SP. Os tetos dos animais foram submetidos, individualmente, ao teste do Californiam 
Mastitis Test (CMT) empregando-se um reagente comercialmente produzido para este fim
(FATEC®). Animais com positividade acima do escore 1 (um) foram incluídos no grupo de vacas
com mastite subclínica. O leite de todos os tetos, que resultou CMT positivo para os testes de 
mastite clínica e subclínica, foram submetidos à cultura microbiológica no laboratório de
microbiologia do Hospital Veterinário da Universidade do Oeste Paulista. O leite colhido foi
semeado em Ágar Sangue ovino desfibrinado a 5% e Ágar MacConkey. Os animais com mastite 
subclínica cujos microrganismos presentes no úbere se mostraram sensíveis à gentamicina foram
submetidos ao tratamento intramamário com 150 mg de sulfato de gentamicina associado a 50 mg
de cloridrato de bromexina em veículo aquoso (Mastifin®) a cada 24 horas, por três dias
consecutivos, o primeiro grupo com nove tetos e o segundo grupo, com também nove tetos, foi
tratado por seis dias. Decorridos sete e quatorze dias após o último tratamento de cada grupo, as
vacas foram novamente submetidas aos exames de avaliação de mastite subclínica, clínica, cultura
microbiológica do leite e perfil de sensibilidade dos agentes isolados. As vacas que apresentaram
resultados negativos em todos os exames supracitados foram consideradas curadas.  Registrou-se 
um total de 37 vacas, com universo de 148 tetos analisados. Não reagiram ao CMT e não houve
crescimento bacteriológico em 130 tetos, enquanto 18 tetos reagiram ao CMT e tiveram
crescimento bacteriológico.  Ratnakumar, Hamz e Choudhuri (1996) relataram uma taxa de 78,5% 
de cura utilizando-se gentamicina para o tratamento de mastite subclínica. Diferente desse
resultado, este trabalho verificou o índice de cura de 100% nos grupos 1 e 2, respectivamente.  O 
tratamento intramamário composto por três e seis dias consecutivos foram equivalentes.      
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ELETROCARDIOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM CÃES NEONATOS: RESULTADOS 
PARCIAIS 

 
HELTON KRISMAN DE ARAÚJO

MARIELE CATHERINE ALVES SILVA 
DANIELLE ALVES SILVA

ALESSANDRA MELCHERT

A crescente demanda do mercado de animais de companhia no Brasil, bem como o
desenvolvimento de diversas pesquisas em animais jovens, torna necessário o conhecimento da 
fisiologia cardíaca dos neonatos. Entretanto, poucos estudos relatam os valores do
eletrocardiograma computadorizado para cães com até 30 dias de idade.  Este estudo objetivou 
estudar as variações da eletrocardiografia computadorizada de cães neonatos. Foram avaliados 14 
cães com até 30 dias de idade, hígidos, machos (n=7) e fêmeas (n=7), submetidos à
eletrocardiografia computadorizada entre os 20 e 30 dias de idade. Foram avaliados: frequência
cardíaca; ritmo cardíaco; duração e amplitude das ondas P e T; duração do complexo QRS e
amplitude da onda R; intervalo entre as ondas P e R (PR) e entre as ondas Q e T (QT). Observou-se 
frequência cardíaca média de 223±41,3. Houve predominância do ritmo sinusal, entretanto apenas
em 57,2% dos cães; nos 42,8% restantes houve registro de taquicardia sinusal, sugerindo que em
ECG de alta resolução a FC talvez seja mais elevada que a descrita pela literatura. Os valores do
ECG foram os seguintes: duração de 40,9±5,1 ms e amplitude 0,12±0,05 mV para onda p; intervalo 
PR de 57,1±6,9 ms; duração de QRS 57,7±7,3 ms e amplitude de onda R com valores de 0,44±0,1
mV; duração do intervalo QT de 169,1±18,1 ms e amplitude de onda T de 0,29±0,1 mV.  Nos 
últimos anos, a eletrocardiografia computadorizada tem despontado como importante método de 
avaliação do ritmo cardíaco, apresentando maior acurácia em relação ao método convencional.
Apesar de relatos de valores deste teste em cães adultos, em animais neonatos estes se revelam
escassos. Em comparação ao ECG computadorizado de cães adultos, observou-se maior frequência 
cardíaca ao ECG dos neonatos neste estudo, bem como menor amplitude de onda R em comparação
com os parâmetros descritos na literatura para cães adultos. Ainda, o ritmo predominante nos
neonatos foi o sinusal, enquanto em cães adultos descreve-se predominância de arritmia sinusal. 
Diversos estudos comparam os métodos tradicional e computadorizado do ECG, revelando que
existem diferenças quanto à duração e amplitude das diferentes ondas do ECG, devendo-se 
considerar o método de obtenção do ECG ao interpretar o exame. Além disso, fatores como raça,
peso e idade revelaram poder alterar significativamente os parâmetros eletrocardiográficos, em
estudo realizado com o método convencional.  Conclui-se que os parâmetros do ECG 
computadorizado de cães neonatos difere daqueles observados no adulto, sendo de importância
discriminá-los de acordo com a idade dos cães.      
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ELETROCARDIOGRAFIA DE ALTA RESOLUÇÃO E DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO 
ARTERIAL SISTÓLICA DE GATOS CONFINADOS EM GATIL 

 
INARA GUASTINI DELFIM

FELIPE FRANCO NASCIMENTO
JÚNIA DE SOUZA CARTOCCI

HELTON KRISMAN DE ARAÚJO
ALESSANDRA MELCHERT

A Cardiologia vem despontando entre as especialidades clínicas em Medicina Veterinária, fazendo
com que testes como o eletrocardiograma e o registro da pressão arterial sejam cada vez mais
utilizados. Apesar de diversos estudos com dados a respeito da padronização dos valores do 
eletrocardiograma computadorizado (de alta resolução) e da pressão arterial em cães terem sido
publicados, para a espécie felina estas informações são escassas. Este estudo teve como objetivos 
determinar parâmetros da eletrocardiografia computadorizada e valores de pressão arterial sistólica
em gatos hígidos confinados em Gatil. Foram estudados 40 gatos, hígidos, mestiços, machos (n=11)
e fêmeas (n=29), provenientes do Gatil da Unoeste, submetidos à avaliação da pressão arterial 
sistólica, aferida por método de Doppler vascular, e registro eletrocardiográfico de alta resolução,
determinando-se: frequência e ritmo cardíacos; duração em milissegundos (ms) e amplitude em
milivolts (mV) da onda P; duração do intervalo PR, do complexos QRS e intervalo QT; e amplitude 
das ondas R e T. A idade média de machos e fêmeas foi similar, observando-se valores de 3,9±1,2 e 
3,2±1,2, respectivamente. A pressão arterial para machos foi de 117,8±15,7 e em fêmeas
116,2±14,5. Observou-se frequência cardíaca média de 189,6±32,3 em machos e 193,6±28,4 para
fêmeas. Houve predominância do ritmo sinusal, que ocorreu em 77,7% de machos e 80% das
fêmeas, seguido pela taquicardia sinusal, em 23,3% dos machos e 16% das fêmeas. A bradicardia
sinusal foi registrada apenas em uma gata (4%), não ocorrendo em machos. Os valores do ECG não
apresentaram diferença significante entre machos e fêmeas, e foram os seguintes: duração da onda p
de 49,7±10,4 ms (machos) e 46,6±12,4 ms (fêmeas) e amplitude 0,140±0,078 mV (machos) e 
0,133±0,112 mV (fêmeas); intervalo PR de 74,9±13,3 ms (machos) e 70,4±16,3 ms (fêmeas);
duração de QRS 59,2±14,9 ms (machos) e 52,5±16,0 ms (fêmeas) e amplitude de onda R com
valores de 0,443±0,253 mV (machos) e 0,325±0,141 mV (fêmeas); duração do intervalo QT de 
161,1±20,9 ms (machos) e 158,1±24,6 ms (fêmeas); e amplitude de onda T de 0,122±0,037 mV
(machos) e 0,099±0,046 mV (fêmeas). Fatores como idade, sexo, raça, obesidade, entre outros,
podem interferir nos valores de pressão arterial e nos resultados obtidos ao ECG em cães. Ademais, 
a avaliação destes parâmetros em animais de canis e gatis, que vivem confinados, é de extrema
importância, pois em diversos centros de estudos serão estes animais confinados que servirão de
base para pesquisas clínicas e farmacológicas, realizadas na busca constante de melhores terapias
para as mais diversas doenças. Concluiu-se que a determinação da pressão arterial pelo método de
Doppler vascular e o registro eletrocardiográfico computadorizado são facilmente realizados em 
gatos confinados em gatil, e os parâmetros não são influenciados pelo sexo.      
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ELETROFORESE URINÁRIA EM GATOS HÍGIDOS 
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ALESSANDRA MELCHERT

A ocorrência de doenças renais é frequente na clínica de felinos. A padronização de novos testes
que possibilitem a monitoração de pacientes com suspeita de doença renal ou que recebam terapias
com fármacos nefrotóxicos é de extrema importância, tanto na busca de lesões renais mínimas que
determinem a condição de perda de proteínas pela urina, quanto na determinação da modificação 
das proteínas presentes na urina de acordo com o sítio de lesão renal.  Sendo assim, o presente 
projeto teve como objetivo avaliar o perfil eletroforético proteínas da urina de gatos sadios, machos
e fêmeas. Foram utilizados 20 gatos, machos (n=7) e fêmeas (n=13), hígidos. Foi realizada a coleta 
de urina através de cistocentese. As amostras de urina foram submetidas à extração de proteína e
corrida eletroforética, para a determinação do padrão fisiológico de perdas protéicas urinárias dos
cães. Para identificação das bandas realizou-se uma separação de regiões A e B, diferenciando as
bandas de acordo com o peso molecular, de alto e baixo peso, sendo a região A maior ou igual a 60
kDa e a região B abaixo de 60 kDa. Para avaliação qualitativa das proteínas excretadas na urina 
foram feitas leituras das eletroforeses (SDS-PAGE) utilizando o programa Quantum 4. Os traçados 
eletroforéticos apresentaram extrema variabilidade no número de bandas de proteínas e na
intensidade das bandas de cada amostra, ressaltando as diferenças entre machos e fêmeas. As
bandas oscilaram entre 5 e mais de 250 kDa, revelando grande variabilidade. As bandas dos machos
apresentaram pesos moleculares menores que as das fêmeas. A proteinúria pode ser de origem pré-
renal, renal ou pós-renal. A proteinúria de origem renal pode ainda ser classificada como funcional
ou patológica. A urina de gatos normais possui pequena quantidade de albumina e outras proteínas.
Métodos qualitativos, como a eletroforese, têm sido empregados para identificar as proteínas na 
urina de acordo com o peso molecular e, assim, auxiliar na identificação da localização do
segmento do néfron envolvido com a perda das referidas proteínas. A eletroforese de proteínas
urinárias em gel de poliacrilamida apresenta alta especificidade e sensibilidade na detecção das 
proteínas, pois fornece informações sobre o peso molecular. Ainda, é descrita na literatura a
existência de diferenças na qualidade e quantidade das proteínas eliminadas na urina de gatos
machos e fêmeas, o que corrobora com o presente estudo.  Concluiu-se que o padrão de bandas na 
eletroforese urinária de gatos hígidos diferiu em relação ao sexo do animal.      
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ESTUDO EXPERIMENTAL DA MIGRAÇÃO DE TOXOCARA CANIS EM TILÁPIA 
(OREOCHROMIS NILOTICUS NILOTICUS) 

 
ALÍNI SORIANO PEREIRA

ROSEMEIRE DE SOUZA SANTOS SOUZA SANTOS
VAMILTON ALVARES SANTAREM

A toxocaríase é uma doença de distribuição mundial, causada pelos nematódeos Toxocara canis e T.
cati, parasitos cujos hospedeiros definitivos são os cães e os gatos, respectivamente. O consumo de
carne crua ou mal cozida de animais, como ruminantes e aves, tem sido considerado como uma das
vias de transmissão da doença para o ser humano. Contudo, a avaliação da migração de larvas de
Toxocara spp. em peixes é escasso na literatura.  O objetivo do estudo foi de criar um modelo 
experimental e avaliar a viabilidade da infecção e migração tecidual de Toxocara canis em peixes, 
com o uso de tilápias. Foram utilizadas 49 tilápias (Oreochromis niloticus niloticus), com peso
aproximado de 100 a 150 g, obtidas da central de piscicultura da Unoeste. Dois grupos foram
formados para avaliação da infecção. O Grupo I (GI) foi composto por 35 animais infectados 
oralmente, por gavagem, com 1000 ovos larvados de T. canis diluídos em 1,0 mL de solução salina
tamponada (PBS pH 7,0). O segundo grupo (GII) constituído por 14 animais, que receberam, pela
mesma via, 1,0 mL de PBS, serviu como controle. Os peixes foram mantidos em caixas plásticas,
com fluxo de água contínuo, e alimentados com ração comercial para peixes duas vezes/dia. Nos
dias 1, 2, 5, 10, 15, 30 e 60 pós-infecção, cinco animais do GI e dois do GII foram sacrificados, e 
amostras de fígado, sistema nervoso central, arcos branquiais, musculatura e o conteúdo intestinal
foram coletadas e submetidas ao processo de digestão em ácido clorídrico 0,5% e ao método de
Baermann, modificado, para recuperação das larvas. Não foram encontradas larvas de T. canis em 
nenhum dos órgãos, nos momentos estudados. Entretanto, no conteúdo intestinal, foram
encontrados ovos larvados. A utilização de tilápia como modelo experimental proporciona
facilidade de manuseio. Além disso, a manutenção de peixes em tanques permite o controle de
temperatura da água, a quantidade de alimento consumido, além da observação diária dos animais.
O modelo utilizado no presente estudo foi inovadora, permitindo sua repetibilidade com baixo
custo. Embora não haja infecção de tilápias por T. canis, de acordo com os dados do presente
estudo, experimentos para elucidar o comportamento de larvas de Toxocara spp. em outras espécies
de peixes serão possíveis com o modelo apresentado.      

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 644

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

Medicina Veterinária  

ESTUDO QUANTITATIVO E MORFOLÓGICO DAS REGIÕES ORGANIZADORAS DE 
NUCLÉOLOS (NORS) CORADAS PELA PRATA (AGNORS) EM CÉLULAS DA 

GRANULOSA E DA TECA DE FOLÍCULOS MAIORES QUE 7 MM DE DIÂMETRO 
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OSIMAR DE CARVALHO SANCHES

CALIÊ CASTILHO

A produção de embriões in vitro (PIV) representa uma opção na estratégia para acelerar os avanços
na produção e genética dos bovinos. Dentre as etapas envolvidas na PIV, a maturação de oócitos
(MIV) é um procedimento chave, visto que as demais etapas do processo dependem da quantidade 
de oócitos maturos e com potencial de desenvolvimento. O crescimento do oócito é determinado
por vários fatores como o tamanho do folículo de origem, dia do ciclo estral, nível de atresia,
influencia de outros folículos e esses fatores influenciam a competência oocitária para o
desenvolvimento in vitro.  Objetivou-se avaliar a proliferação celular em células da granulosa e teca
de folículos ovarianos maiores que 7mm de diâmetro, através da técnica de AgNOR.  Foram 
utilizados ovários de fêmeas bovinas, em estádio aleatório do ciclo estral, obtidos de abatedouro.
No laboratório os folículos foram dissecados, medidos com paquímetro e divididos de acordo com o
diâmetro folicular, sendo apenas utilizados os folículos acima de 7mm; em seguida os folículos 
foram colocados em solução de Davidson durante 24 a 48 h, após esse período foram lavados em
água corrente e depositados em álcool 70%. Posteriormente foi realizada a técnica de coloração de
AgNOr conforme proposto por Sanches (2010). A referida técnica de AgNOR, consiste em corar
proteínas ligadas ao ácido ribonucléico ribossômico (RNAr) com a prata (Ag), afim de obter um
precipitado de grumos de nucléolo denominadas regiões organizadoras de nucléolos (NORs)
(Crocker et al., 1989). Essas proteínas são sintetizadas durante a interfase do ciclo celular e
possuem afinidade pela prata formando as NORs, que podem ser observadas e contadas ao
microscópio óptico (Murray, 2004). A técnica avalia as NORs de cromossomos ativos e mostram a
atividade proliferativa celular (Cresta e Alves, 2007). Nas células da granulosa e da teca utilizou-se 
microscopia óptica (100x aumento) para a contagem das regiões organizadoras de nucléolos, o
padrão de contagem das NORs foi realizado considerando-se 10 células/campo, repetindo-se em 10 
campos totalizando a contagem em 100 células de cada um dos tipos celulares, em cada folículo
conforme Sanches (2010).  A média ± EPM (Erro padrão da média) de NORs presentes nas células
da granulosa de folículos maiores que 7mm de diâmetro foi 7,93 ± 1,28 e nas células da teca 8,14 ±
0,26. As NORs, em média, se apresentaram localizadas nas células da granulosa e da teca,
respectivamente, distribuídas 86,50% x 96,50%; periféricas 7,25% x 3,50% e centrais 6,25% x
0,0%. Sendo de tamanho pequeno 63,25% x 75,75%, grande 5,50% x 2,50% e variado 31% x 21%,
respectivamente nas células da granulosa e teca.  Arrebola et al. (2011) observaram, em folículos 
grandes de ovelhas, a média 5 a 7 NORs nas mesmas células do presente estudo. Esse estudo 
demonstra que a técnica de coloração AgNOR pode ser utilizada como ferramenta para avaliar
proliferação de células foliculares da granulosa e teca.       
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FAUNA DE HELMINTOS (AGENTES DE LARVA MIGRANS) COM POTENCIAL 
ZOONÓTICO EM CÃES DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE 
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O número de animais de estimação em populações carentes é alto, especialmente o de cães, que são
criados em condições precárias de higiene e de nutrição, que possibilitam a transmissão de zoonoses
aos seres humanos. Entre as doenças de caráter zoonótico que podem ser transmitidas dos animais
de estimação, estão as ocasionadas por agentes parasitários. Destacam-se o complexo larva migrans 
visceral/ocular, em virtude do alto número de cães que podem ser infectados. Os filhotes são mais
suscetíveis à infecção por esses parasitos, uma vez que a transmissão pode ocorrer da cadela para os 
neonatos via transplacentária (Toxocara canis) e transmamária (Toxocara canis e Ancylostoma
caninum). Dessa forma, estudos sobre prevalência de agentes de larva migrans em cães adultos é de
fundamental importância para avaliar a participação desses animais na contaminação ambiental. O 
objetivo do estudo foi o de avaliar a frequência de cães do município de Presidente Prudente, São
Paulo, infectados por agentes de larva migrans (Toxocara spp. e/ou Ancylostoma spp.) Foram 
colhidas, de março a dezembro de 2011, amostras de fezes de 31 cães adultos, sem distinção racial,
sexual e etária, submetidos ao programa de controle populacional realizado pela Unoeste, em
parceria com o Centro de Controle de Zoonoses de Presidente Prudente. As amostras de fezes foram 
colhidas diretamente da ampola retal dos animais, durante o período pré-operatório (esterilização), e 
submetidas ao exame parasitológico pela técnica de flutuação em solução hiperssaturada de cloreto
de sódio (Willis-Molay). A análise do material foi realizada por microscopia ótica (10X). Das 
31amostras analisadas, 11 (35,5%) estavam positivas. Apenas ovos de Ancylostoma spp. foram
recuperados. No presente estudo, apenas animais adultos participaram do programa de controle 
populacionas, o que provavelmente justifica a infecção dos mesmos por Ancylostoma spp., uma vez
que Toxocara spp. são mais comuns em cães com até quatro meses de idade. A presença de cães 
adultos infectados por Ancylostoma spp. mostra a importância dos mesmos na cadeia 
epidemiológica da larva migrans cutânea. Dessa forma, programas educativos sobre tratamento
antihelmíntico desses animais devem ser elaborados para reduzir a contaminação ambiental e os
riscos de infecção humana.      
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HEMOGRAMA E BIOQUÍMICA SÉRICA DE RATOS WISTAR INTOXICADOS 
EXPERIMENTALMENTE COM VENENO DA SERPENTE CROTALUS DURISSUS 
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Os acidentes ofídicos pelo gênero Crotalus são de ocorrência em seres humanos e animais e na
maioria das vezes os sinais clínicos são severos e até fatais. O Estudo se justifica pela ocorrência e
interesse tanto para seres humanos como animais e pelos poucos dados encontrados na literatura dos
efeitos do veneno a nível laboratorial . O objetivo do estudo foi avaliar as alterações do hemograma 
e da Bioquímica sérica na intoxicação experimental com veneno de Crotalus durissus terrificus em
ratos Wistar. Noventa ratos foram divididos em três grupos com trinta animais cada um. Grupo
controle (GC): recebeu solução de NacL 0,9% via intramuscular (im); Grupo G4: recebeu 4mg/kg
de veneno (im); Grupo G8: recebeu 8mg/kg de veneno (im). Os animais foram avaliados com 6 e 24
horas após administração do veneno e foi realizado hemograma e bioquímica sérica. Foi utilizado 
análise de variância, teste de Kruskall-Wallis, teste t não pareado e Mann-Whitney. O nível de 
significância adotado foi de 5%.  Leucócitos aumentaram no G8 em relação ao G4 no M24. Houve
maior aumento no M6 diferindo do M24 para o G4. Neutrófilos aumentaram para o G4 e G8 
comparado ao GC no M6. No M24 o aumento foi maior no G8 comparado ao G4 e GC. Linfócitos
diminuiram no G8 comparado ao G4 e GC após seis horas e a maior diminuição ocorreu no M6 em
relação ao M24. Aumento de fibrinogênio foi observado no G8 no M24 em relação ao GC sendo 
este aumento maior no M24 em relação ao M6. Uréia aumentou no M6 para os dois grupos
diferindo do GC e o maior aumento foi no G8. Creatinina diminuiu nos dois grupos comparando ao
GC e no G4 comparando ao G8 no M24. A diminuição foi significativa no M24 comparado ao M6
no G4. A enzima creatino fosfoquinase (CPK) aumentou de forma significativa após 6h nos dois
grupos com diferença em relação ao GC e após 24h houve diferença somente do G8 em relação ao
GC. Nos dois grupos o aumento de CPK foi maior após 6h comparado com o momento 24h.
 Leucocitose e neutrofilia observados com 6 e 24h após inoculação do veneno e linfopenia após 6h
concordam com vários autores e podem estar relacionado ao processo inflamatório agudo e estresse 
causado pela dor generalizada induzindo uma típica resposta de fase aguda. O veneno causa
hipofibrinogenemia ou consumo do fibrinogênio, resultando em um quadro de parcial ou completa
incoagulabilidade sangüínea. A ausência de hipofibrinogenemia pode ter ocorrido pela técnica 
laboratorial utilizada. Aumento de uréia mostra comprometimento renal, complicação comum e
secundária a rabdomiólise e mioglobinúria. Creatinofosfoquinase é um importante marcador de
lesões musculares e seu aumento concorda com diversos autores. Conclui-se que o veneno crotálico 
em ratos wistar nas duas doses utilizadas provoca alterações no hemograma e bioquímica sérica de
forma significativa com predomínio de diminuição no número de linfócitos e creatinina, aumento na
contagem de leucócitos, neutrófilos, uréia, CPK e fibrinogênio.       
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INFLUÊNCIA DO TEMPO DE PERMANÊNCIA DO PROGESTÁGENO EM PROTOCOLO DE 
IATF (INSEMINAÇÃO EM TEMPO FIXO) SOBRE A TAXA DE PRENHEZ DE OVELHAS 
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A atual expansão da ovinocultura no Brasil traz consigo novos desafios na busca de tecnologias que
permita ao produtor obter melhores resultados. O melhoramento genético, uma das bases deste
processo, encontra na técnica de inseminação artificial (IA) uma das principais ferramentas, e sua 
adoção é facilitada pelas técnicas de sincronização de estro e de ovulação visando à inseminação
artificial em tempo fixo (IATF) resultando em parições sincronizadas de produtos melhorados.
Além disso, permite o manejo do rebanho em blocos, propiciando a concepção fora da estação 
reprodutiva, aumentando a prolificidade natural, antecipando a puberdade e reduzindo o número de
serviços por concepção (MACHADO e SIMPLÍCIO, 2001).  Avaliar a influência do tempo de 
permanência do progestágeno (6, 9 ou 12 dias) sobre a taxa de prenhez de ovelhas inseminadas em
tempo fixo (IATF) por laparoscopia com sêmen congelado.  Foram utilizadas 38 ovelhas das raças 
Texel (lanada) e Santa Inês (deslanada), com idade média entre 4 a 6 anos, mantidas em piquetes de
Mombaça, suplementadas com 250 g animal/dia de concentrado composto de 18% de proteína bruta
com acesso a água e sal mineral para ovinos ad libitum. Inicialmente as fêmeas foram separadas em
três grupos: G12 (n=12), G9 (n=13) e G6 (n=13). O grupo G12, G9 e G6 recebeu dispositivo 
intravaginal de progestágeno (Acetato de Medroxiprogesterona, Progespon®, Syntex, Brasil) por
12, 9 e 6 dias, respectivamente. Na retirada dos dispositivos em todos os grupos foram aplicadas,
por via IM, 0,1315 mg de prostaglandina (Sincrocio®, Ourofino, Brasil) e 300 UI de gonadotrofina
coriônica eqüina (eCG, Folligon®, Intervet, Brasil). As inseminações artificiais foram realizadas
por via intra-uterina por laparoscopia, segundo Killen e Caffery (1982), com sêmen congelado
(concentração 200x106/palheta), iniciando-se em torno de 50 horas após a retirada dos
progestágenos em todos os grupos. Foi realizado exame de ultrassonografia transretal (probe 7,5
mHZ) para diagnóstico de gestação aos 30 dias após a inseminação.  A taxa de prenhez, 
independente do grupo, com o uso da técnica de inseminação artificial por laparoscopia foi de
76,31%% (29/38). A taxa de prenhez por grupo foi G12 91,66 (11/12), G9 69,23% (9/13) e G6
69,23% (9/13).  Castilho et al. (2010) estudando o uso do progestágeno por 6 ou 9 dias obtiveram, 
respectivamente 30% e 66,6% de prenhez. Embora os dados não foram analisados estatisticamente,
os resultados apontam melhor efeito com o uso do progestágeno por 12 dias.      
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Estudos recentes têm relatado resultados promissores com o emprego da lidocaína por infusão
contínua intravenosa (IV), possibilitando a redução da intensidade da dor e do requerimento opioide
intra e pós-operatório.  Objetivou-se avaliar os efeitos cardiorrespiratórios, analgésicos e sedativos,
mediados pela administração contínua IV de lidocaína, morfina ou lidocaína associada à morfina 
em cães. Foram avaliados 18 cães, encaminhados para cirurgias ortopédicas, envolvendo fratura
simples completa no membro torácico ou pélvico.  Todos os animais foram tranquilizados com 
acepromazina (0,05mg/kg, IM) em associação à morfina (0,5mg/kg, IM), seguindo-se a indução e 
manutenção anestésica com propofol (4mg/kg) e isofluorano, respectivamente. Os animais foram
distribuídos em três grupos de seis animais cada, sendo tratados por infusão contínua IV de
lidocaína (50?g/kg/min, T-L), morfina (0,1mg/kg/h, T-M) ou lidocaína associada à morfina (T-LM), 
nas mesmas doses utilizadas, isoladamente. Foram avaliados: frequências cardíaca (FC) e
respiratória, pressão arterial sistólica (PAS), temperatura retal, oxicapnografia e concentração final 
expirada de isofluorano durante a cirurgia. Em casos de elevação de 20% ou mais na FC e/ou PAS
foi administrado fentanil em bolus IV (2?g/kg). No período pós-operatório, o grau de analgesia foi 
avaliado 30 minutos, 1, 2, 4, 8, 12, 20 e 24 horas após a extubação traqueal utilizando-se a Escala 
Analógica Visual (EAV) e Escala Composta de Glasgow (ECG). Analgesia de resgate foi feita com
morfina (0,5mg/kg IM) em casos de escores de dor superiores a 50% do EAV e/ou 30% do ECG.
 As variáveis cardiorrespiratórias e os escores de dor e de sedação não diferiram entre os
tratamentos. Analgesia suplementar intra-operatória foi requerida em 1 e 3 animais do T-LM e do 
T-M e T-L, respectivamente. No pós-operatório, analgesia de resgate foi necessária em 16,6%,
33,3% e 50% dos animais no T-M, T-LM e T-L, respectivamente.  A associação da lidocaína à 
morfina resultou em menor incidência de suplementação analgésica intra-operatória, sugerindo que 
o efeito sinérgico de ambos os fármacos inibiu de forma mais efetiva a sensibilização central e 
periférica. Todavia, a lidocaína não parece ter contribuído de forma significativa no período pós-
cirúrgico. Em cães, foi demonstrada mínima concentração plasmática de lidocaína e pico máximo
de morfina, após duas horas da interrupção da infusão contínua de ambos os fármacos, o que
poderia justificar os achados do atual estudo, em que o tratamento com lidocaína isolada, resultou
no maior número de resgates pós-operatórios.  Estabilidade cardiorrespiratória foi observada em 
todos os tratamentos, com menor necessidade de analgesia suplementar intra-operatória no grupo T-
LM. Apesar dos escores de dor e de sedação não diferirem entre os grupos, menor incidência de
analgesia de resgate pós-operatória foi necessária nos animais tratados pela infusão contínua de 
morfina em relação aos demais tratamentos.      
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METABOLISMO DO FERRO E VALORES DE AMPLITUDE DE DISTRIBUIÇÃO DO 
TAMANHO DOS ERITRÓCITOS (RDW) EM EQUINOS ATLETAS DA RAÇA QUARTO-DE-

MILHA 
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Desequilíbrios do metabolismo do ferro podem estar relacionados à deficiência ou sobrecarga,
ambas altamente prejudiciais ao organismo. Nos equinos, a sobrecarga de ferro é mais frequente
que a deficiência, porém, o exercício intenso e regular promove aumento da síntese da mioglobina e 
enzimas que contém ferro, o qual, associado à elevação da taxa de eritropoiese e às perdas pelo trato
digestório, urinário e suor, aumenta a demanda deste mineral para o organismo.Especula-se que as 
exigências de ferro em equinos aumentem com o exercício físico, porém algumas particularidades
da espécie evitam a deficiência. A verificação de alterações no metabolismo do ferro tem sido alvo
de interesse em pesquisas com equinos atletas, tendo em vista que criadores e veterinários de
cavalos de esporte utilizam frequentemente suplementos contendo ferro com o objetivo de melhorar
o desempenho atlético.  Este trabalho teve como objetivos avaliar a influência do exercício físico
nos valores de ferro sérico, capacidade de ligação do ferro, saturação da transferrina, bem como 
determinar as variações do diâmetro dos eritrócitos (RDW) de eqüinos da raça Quarto-de-Milha 
antes e após o exercício. Amostras de sangue de 25 equinos, machos e fêmeas, clinicamente sadios,
comprovados por exames clínicos e laboratoriais,submetidos à meia hora de exercício físico diário,
foram colhidas antes (M0), imediatamente após (M1), com uma (M2) e 24 horas da atividade física
(M3). A manutenção dos equinos, assim como a coleta das amostras foi realizada em haras
particulares situados no município de Presidente Prudente, SP. O sangue foi colhido por punção da
veia jugular,e 10 ML foi armazenado em tubos a vácuo siliconados sem anticoagulante para
realização das dosagens do ferro e capacidade total de ligação do ferro e 5 mL em tubos com EDTA 
para a realização dos hemogramas e verificação do RDW. Na avaliação do RDW não foram 
observadas diferenças significativas entre os quatro momentos estudados.No metabolismo do ferro,
notou-se aumento significativo na concentração total de ferro sérico no período de 24 horas após o 
exercício físico em relação ao M2. No Índice de Saturação de Transferrina ocorreu redução
significante em M1 quando comparado ao M0 e aumento significativo em M3 quando comparado
aos momentos M1 e M2.  O exercício aumenta significativamente o equilíbrio do ferro e hemólise é
induzida por exercícios moderados e reforçada por exercícios pesados. No entanto, o aumento da
absorção de ferro compensa o efeito adverso do exercício sobre o estado do ferro. Torna-se 
fundamental a prática de atividade física monitorada e intercalada com períodos de descanso
adequados para a total recuperação do animal, evitando modificações no metabolismo do ferro.      
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PERFIL DE SENSIBILIDADE MICROBIANA DE STAPHYLOCOCCUS SPP ISOLADO DE 
MOSCAS SINANTRÓPICAS CAPTURADAS EM FAZENDAS DE LEITE DA REGIÃO 

NORTE DO PARANÁ 
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Em fazendas de leite, moscas sinantrópicas podem transmitir para as vacas em produção bactérias
do gênero Staphylococcus resistentes frente a antimcrobianos de uso veterinário, acarretando casos
de mastite contagiosa de difícil resolução. O objetivo deste trabalho é estudar o perfil de
sensibilidade de Staphylococcus spp isolados de moscas sinantrópicas capturadas em fazendas
leiteiras da região norte do Paraná. Foram selecionadas para o experimento, 30 fazendas de
produção leiteira localizadas na região norte do Paraná, onde foram penduradas em árvores
próximas à sala de ordenha, armadilhas entomológicas constituídas de garrafas tipo “pet” contendo
iscas a base de fígado bovino. Após 24 horas, as armadilhas foram removidas e as moscas 
capturadas separadas segundo família taxonômica. Lavados dos exoesqueletos das moscas e
macerados dos conteúdos internos foram semeados separadamente em agar Baird-Parker 
suplementado com gema de ovo e telurito de potássio. Após 24-48 horas de incubação a 37oC, as 
colônias isoladas e compatíveis com o gênero Staphylococcus foram submetidas ao teste de
produção da enzima plasma-coagulase. Os isolados foram submetidos ao teste de disco-difusão para 
avaliação da sensibilidade frente aos seguintes antimicrobianos: ampcilina, cefalexina, ceftriaxona, 
ciprofloxacina, enrofloxacina, gentamicina, oxacilina, penicilina G e sulfazotrim. Foram capturadas 
moscas das famílias Calliphoridae (114/196 = 58,16%), Fannidae (4/196 = 2,04%), Muscidae
(64/196 = 32,65%) e Sarcophagidae (14/196 = 7,15%), das quais foram isoladas 27 linhagens de
Staphylococcus spp. Duas linhagens bacterianas (8,6%) apresentaram positividade no teste de
produção de plasma-coagulase. Com relação ao tipo de material pesquisado, 23 (85,18%) dos
isolamentos foram obtidos de amostras dos lavados dos exoesqueletos das moscas e 4 (14,8%) de
amostras dos conteúdos internos. Os maiores percentuais de sensibilidade foram observados para
gentamicina (100%), oxacilina (100%) e sulfazotrim (100%), seguidos de ciprofloxacina (96,30%), 
cefalexina (92,59%), ceftriaxona (88,89%), ampicilina (85,19%), enrofloxacina (81,48%),
penicilina G (70,37%), e tetracilina (70,37%). O contato das moscas com secreções e excreções dos
animais pode favorecer sua contaminação com Staphylococcus spp resistentes a algumas classes de
antimicrobianos que posteriromente podem ser dispersos para os animais, causando diversas
afecções de natureza piogênica. Os maiores percentuais de resistência foram observados para a
enrofloxacina, penicilina G e tetraciclina, fármacos amplamente empregados para o tratamento de
animais de grande porte, muitas vezes de forma abusiva e sem respaldo de testes de sensibilidade, o
que contribui efetivamente para a pressão de seleção sobre agentes microbianos presentes em 
fazendas de produção leiteira. Moscas sinantrópicas podem representar um risco para a dispersão de
Staphylococcus spp resistente a fármacos de uso veterinário em fazendas de leite.      
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PESO E CONSUMO DE RAÇÃO DE RATAS WISTAR APÓS INGESTÃO PROLONGADA DE 
CHÁ PRETO. 
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O chá preto é uma bebida consumida no mundo inteiro. O consumo do chá preto tem sido associado
com diversos benefícios à saúde, incluindo a prevenção do câncer, de doença cardiovascular e de
osteoporose. Além disso, o chá preto é um antioxidante, anti-inflamatório e inibidor de agregação 
placentária. Com tantos efeitos no metabolismo do organismo, verifica-se a necessidade de avaliar 
se o chá preto interfere no consumo de alimento e no ganho de peso.  O objetivo deste trabalho foi 
verificar o efeito do chá verde no consumo de ração e no peso de ratas Wistar. Este trabalho foi 
aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais. Foram utilizadas 20 ratas Wistar em idade
reprodutiva (11 semanas), nulíparas, provenientes do Biotério Central da UNOESTE. As ratas
foram pesadas, e mantidas em caixas com maravalha, bebedouro e comedouro com ração 
(Supralab®, Raça Forte). As ratas foram divididas em grupo controle (n=10) e grupo tratado (n=10)
com ingestão de chá preto ad libitum por 3 meses. As ratas foram pesadas mensalmente e o
consumo de ração verificado a cada dois dias. A análise estatística realizada para comparar os dois
grupos foi ANOVA para dados pareados. Para realizar comparações entre os meses de tratamento
dentro de cada grupo empregou-se a análise de variância com contrastes pelo método de Tukey.
Diferenças estatísticas significativas foram consideradas quando p<0,50. A média de consumo de 
ração no grupo tratado com chá preto e controle foram: 38,57g/48 horas e 37,19g/48 horas,
respectivamente. A média de peso das ratas nos três meses foram: 227,96g (tratado) e 222,33g 
(controle).  Não houve diferença significativa entre os grupos nos parâmetro analisados. O consumo 
prolongado do chá preto por três meses não interfere no consumo de ração nem no peso dos
animais.      
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QUANTIDADE, TAMANHO E PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO DAS REGIÕES 
ORGANIZADORAS DE NUCLÉOLOS (NORS) NAS CÉLULAS DA GRANULOSA E DA 

TECA DE FOLÍCULOS DE 5 A 7 MM DE DIÂMETRO. 
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A produção de embriões in vitro (PIV) representa uma opção na estratégia para acelerar os avanços
na produção e genética dos bovinos. Dentre as etapas envolvidas na PIV, a maturação de oócitos é
um procedimento chave, visto que as demais etapas do processo dependem da quantidade de
oócitos maturos e com potencial de desenvolvimento. O crescimento do oócito é determinado por
vários fatores como o tamanho do folículo de origem, dia do ciclo estral, nível de atresia, influencia
de outros folículos e esses fatores influenciam a competência oocitária para o desenvolvimento in 
vitro. O potencial de desenvolvimento de embriões in vitro, depende da qualidade dos oócitos dos
quais se originam.  Objetivou avaliar a proliferação celular em células da granulosa e da teca de
folículos ovarianos de 5 a 7mm de diâmetro, através da técnica de AgNOR.  Foram utilizados 
ovários de fêmeas bovinas, em estádio aleatório do ciclo estral, obtidos de abatedouro. No
laboratório os folículos foram dissecados, medidos e divididos de acordo com o diâmetro folicular, 
apenas os de 5 a 7 mm foram utilizados, em seguida os folículos foram colocados em solução de
Davidson durante 24 hs à 48 hs, após esse período foram lavados em água corrente e depositados
em álcool 70%. Posteriormente foi realizada a técnica de coloração de AgNOr conforme proposto 
por Sanches (2010). A referida técnica de AgNOR, consiste em corar proteínas ligadas ao ácido
ribonucléico ribossômico (RNAr) com a prata (Ag) para obter um precipitado de grumos de
nucléolo denominadas regiões organizadoras de nucléolos (NORs, Crocker et al., 1989). Essas
proteínas são sintetizadas durante a interfase do ciclo celular e possuem afinidade pela prata
formando as NORs, que podem ser observadas e contadas ao microscópio óptico (Murray, 2004). A
técnica avalia as NORs de cromossomos ativos e mostram a atividade proliferativa celular (Cresta e
Alves, 2007). Nas células da granulosa e da teca utilizou-se microscopia óptica (100x aumento) 
para a contagem das regiões organizadoras de nucléolos, o padrão de contagem das NORs foi 
realizado considerando-se 10 células/campo, repetindo-se em 10 campos totalizando a contagem em 
100 células de cada um dos tipos celulares, em cada folículo.  A média ± EPM (Erro padrão da 
média) de NORs presentes nas células da granulosa de folículos de 5 a 7mm de diâmetro foi 6,24 ± 
0,62 e nas células da teca 8,09 ± 0,80. As NORs, em média, se apresentaram localizadas nas células
da granulosa e da teca, respectivamente, distribuídas 77,67% x 88,02%; periféricas 20,67% x 9,83%
e centrais 0,86% x 1,83%. Sendo de tamanho pequeno 22% x 40,33%, grande 13,17% x 7% e
variado 64,83% x 52,57%, respectivamente nas células da granulosa e teca.  Esse estudo demonstra 
que a técnica de coloração AgNOR pode ser utilizada como ferramenta para avaliar o potencial
proliferativo de células foliculares da granulosa e teca.       
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TERMOGRAFIA POR INFRAVERMELHO DO ESCROTO EM BOVINOS 
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A temperatura da superfície do escroto possui correlação com a temperatura do testículo e do
epidídimo. O uso da termometria por infravermelho traz informações sobre a termorregulação 
testicular.  O objetivo do presente trabalho é de estudar o efeito da estação chuvosa e seca na
termometria por infravermelho do escroto de Taurinos e Zebuínos. Foram utilizados cinco touros 
Nelore e dois touros Taurinos onde procedeu-se aferições no terço médio dos testículos(TT) e na 
cauda do epidídimo(TE).  Não houve diferença significativa(p>0,05) entre estações(chuvosa e seca)
e raças(Taurina e Zebuína), respectivamente, sendo: TT(32,15 +- 0,58ºC e 32,28 +- 0,21ºC) e 
TE(30,59 +- 0,18ºC e 30,98 +- 0,02ºC) e nos Zebuínos TT(32,48 +- 1,56ºC e 31,77 +- 2,30ºC) e 
TE(30,50 +- 1,57ºC e 29,64 +- 2,26ºC).  Conclui-se que não houve efeito entre estações nas 
temperaturas testicular e epididimária.       
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AÇÃO DO ÁCIDO ASCÓRBICO NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS DE RATOS 
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GIOVANA DE CARVALHO KATAYAMA
TAYANE CARVALHO ISIDORO DA SILVA

LARISSA DE QUEIROZ MAMEDE
MARY ELLEN DISCONZI

PAULO EDUARDO PARDO
GISELE ALBORGHETTI NAI

O processo de cicatrização de feridas cutâneas envolve vários componentes celulares importantes e
fatores colaboradores; sendo a desnutrição bastante desfavorável neste processo. A importância do
ácido ascórbico na dieta como colaborador em cicatrização de feridas cutâneas é citado em vários 
estudos. O objetivo desta pesquisa será determinar a ação do ácido ascórbico na cicatrização das
feridas cutâneas de ratos desnutridos. Para este estudo, serão utilizados 96 ratos Wistar albinos,
adultos, machos. A desnutrição será realizada utilizando-se uma dieta com restrição protéica, 
contendo 8% de proteínas, durante oito semanas. Os animais serão divididos em 4 grupos: A –
Composto por 24 ratos eutróficos que receberam vitamina C por gavagem, na dose de 340mg/kg de
12/12h diluída em 1 ml de soro fisiológico a 0,9%; B – Composto por 24 ratos desnutridos que 
receberam água e ração ad libitum; C – Composto por 24 ratos desnutridos que receberam vitamina
C por gavagem, na dose de 340mg/kg de 12/12h diluída em 1 ml de soro fisiológico a 0,9%; D –
Composto por 24 ratos eutróficos, os quais receberam água e ração ad libitum. Após 8 semanas do
início do experimento, os animais serão anestesiados para realização de duas incisões. Uma sofrerá
sutura (cicatrização por 1ª intenção) e a outra não (cicatrização por 2ª intenção). Oito ratos de cada 
grupo serão sacrificados no 7º, 14º e 26º dia do experimento. Após o sacrifício, será retirado o
segmento de pele contendo as áreas incisadas para análise histopatológica.        UNOESTE     
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AVALIAÇÃO DA PROLIFERAÇÃO CELULAR EM LINFOMAS CANINOS USANDO A 
TÉCNICA DA AGNOR. 

 
LILIANE GIROTO PEREIRA
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VANESSA CRISTINA PEREIRA 

ROGERIO GIUFFRIDA
OSIMAR DE CARVALHO SANCHES

O linfoma é uma neoplasia maligna de linfócitos que se caracteriza pela proliferação clonal de
linfócitos, tendo como sítios iniciais os órgãos linfóides sólidos como baço, linfonodos, fígado,
medula óssea, timo e pele. Contudo, pode se desenvolver em praticamente qualquer órgão, pela
contínua migração dos linfócitos pelos diferentes tecidos do organismo Essa é a neoplasia
hematopoiética que mais freqüente em cães, correspondendo cerca de 5-10% de todas neoplasias 
que acometem os cães (DOBSON e GORMAN, 1993; ANDRADE et al.,1994; CURIEL et al.,
1998; VAIL, 2000; FIGUEIRA ET AL.,2002; VAIL & YOUNG, 2007; DALECK ET AL., 2008).
Essa neoplasia tem sido utilizada como modelo experimental para estudos da etiologia e tratamento 
de linfomas não-Hodgkin’s, que acometem o homem (ANAI, 2011).Acomete na maioria das vezes
animais de meia-idade ou idosos,que perfazem 80% dos casos(GREENLEE ET AL.,
1990;MOULTON & HARVEY,1990),não havendo predileção sexual (VAIL&OGILVIE,1998). 
Segundo SEQUEIRA et al. (1999) as raças mais acometidas são especialmente raças de grande
porte ou médio, como Boxer, Basset Hound, Rottweiler, Cocker Spaniel,entre outros (NELSON
&COUTO,2006). Porém, a predisposição racial neste tipo de neoplasia ainda está em discussão 
(MOULTON &HARVEY,1990). Anatomicamente, os linfomas caninos são classificados em 5
tipos: multicêntrico, digestivo, tímico, cutâneo e solitário, sendo a forma multicêntrica a mais
freqüente (SEQUEIRA & FRANCO, 1992; JACOBS et AL., 2002).O linfoma cutâneo se subdivide 
em linfoma epiteliotrópico e não epiteliotrópico. Avaliar a área e a quantidade de NORs por núcleo 
usando a técnica de coloração histoquímica da AgNOR em mastocitomas caninos, nos diversos
graus histopatológicos. Serão avaliadas 50 amostras (biopsias) oriundas do arquivo do Serviço de
Anatomia Patológica do Hospital Veterinário da Unoeste, colhidas no período de 2007 a 2011. Será
feita avaliação histoquímica através da técnica do Azul de Toluidina para graduar a neoplasia, e a 
técnica da AgNOR para quantificar a área e o número de NORs por núcleo.       Unoeste     
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AVALIAÇÃO DA PROLIFERAÇÃO CELULAR EM MASTOCITOMAS CANINOS USANDO 
A TÉCNICA DA AGNOR. 

 
PAULA KEIKO ANADÃO TOKAWA

LILIANE GIROTO PEREIRA
ROGERIO GIUFFRIDA

VANESSA CRISTINA PEREIRA 
OSIMAR DE CARVALHO SANCHES

O mastocitoma, é denominado por uma proliferação neoplásica dos mastócitos. É encontrado em 
maior frequência em cães e gatos. Os cães acometidos por mastocitomas, têm faixa etária em média
de 8 anos de idade. Reportou-se predileção racial para Boxers, Boston Terriers, Bull Terriers, Bull
Mastiffs, Staffordshire Terriers, Fox Terriers, Buldogues Ingleses entre outras. Não há descrição de 
predileção sexual. A origem dos mastocitomas não está completamente esclarecida, porém,
recentemente houve indicações de que há mutações no ponto do gene c-kit, que codifica o domínio 
da membrana do receptor tirosina-quinase do stem cell factor (SCF), em mastócitos neoplásicos de
cães. Isso explica o crescimento descontrolado dos tumores e a relação positiva das duplicações
com a malignidade do mastocitoma. O grau histológico dos mastocitomas pode ser determinado 
após uma biópsia incisional ou excisional da região neoplásica, sendo classificado em três graus, os
quais são determinados pelas atipias morfológicas das células neoplásicas, número de figuras de
mitose e invasão da neoplasia nos tecidos e/ou órgãos adjacentes. Os mastocitomas de grau I são
bem diferenciados, com as células apresentando núcleos uniformes, citoplasma com granulação
abundante e baixo número de mitoses; já os de grau II de diferenciação intermediária, as células
revelam núcleos com tamanho e forma diferentes, poucos grânulos citoplasmáticos e maior número
de mitoses; e os de grau III, pouco diferenciados, núcleo e citoplasma com severos graus atipias,
poucos ou ausência de grânulos citoplasmáticos e grande número de mitoses. Para elucidar casos de 
difícil diagnóstico, pode ser utilizados marcadores biológicos de proliferação celular. O método
histoquímico pela técnica da AgNOR, traz novas perspectivas para a compreensão do crescimento
tumoral, com conseqüentes repercussões para o prognóstico e a terapêutica dessas neoplasias. A 
contagem das NORs foi descrita em mastocitomas caninos por Bostock et al, e nos permite fazer
uma correlação entre a graduação histológica da neoplasia com o prognóstico do paciente. De tal
modo que, quanto maior o número de AgNORs por núcleo, pior o prognóstico e vice-versa. Avaliar 
a área e a quantidade de NORs por núcleo usando a técnica de coloração histoquímica da AgNOR
em mastocitomas caninos, nos diversos graus histopatológicos. Serão avaliadas 50 amostras 
(biopsias) oriundas do arquivo do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Veterinário da
Unoeste, colhidas no período de 2007 a 2012. Será feita avaliação histoquímica através da técnica
do Azul de Toluidina, e da técnica da AgNOR. Com o auxílio do corante azul de toluidina será feita 
a graduação de cada amostra (graus I a III), e com a técnica da AgNOR será feita a contagem de
100 células neoplásicas de cada amostra, e nestas células será feita a quantificação do número de
NORs por núcleo, e a área de NORs por núcleo.       Unoeste     
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AVALIAÇÃO DO DANO GENÉTICO NO USO REPETIDO DE ANESTÉSICOS LOCAIS: UM 
ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS 

 
MARILIZA CASANOVA DE OLIVEIRA

GRAZIELA DE OLIVEIRA TAVARES
LAÍS FABRÍCIO FONSECA PEIRA

NÁDIA DERLI SALVADOR LEMES SOARES
PATRÍCIA GATTI SILVA

GISELE ALBORGHETTI NAI

A genotoxicidade é a ação nociva que afeta a integridade de uma célula de material genético. As 
substâncias genotóxicas são todas as que têm afinidade para interagir com o DNA, o que não
constitui necessariamente uma prova de periculosidade em relação à saúde, mas são potencialmente
mutagênicos ou cancerígenos. A anestesia local é definida como um bloqueio reversível da 
condução nervosa, determinando perda das sensações sem alteração do nível de consciência. A
cocaína foi o primeiro anestésico local usado na Medicina e Odontologia. Estudos com anestésicos
inalatórios e alguns anestésicos locais mostraram que estes podem causar dano genético. Porém
alguns deles, como a mepivacaína, ainda não foram estudados, nem foi testada a genotoxicidade
frente ao uso repetido. Este estudo visa avaliar o potencial genotóxico de anestésicos locais com uso 
repetido, através do teste de micronúcleo.  Para este estudo, serão utilizados 80 ratos Wistar albinos,
machos e adultos, divididos em 4 grupos: A – Composto por 16 ratos que receberão injeção de
cloridrato de lidocaína intraperitoneal, na dose de 4,4 mg/kg; B – Composto por 16 ratos que 
receberão injeção de mepivacaína a 3% intraperitoneal na dose de 4,4 mg/kg; C – Composto por 16 
ratos que receberão injeção de articaína a 4% intraperitoneal, na dose de 7,0 mg/kg; D – Composto 
por 16 ratos que receberão injeção de prilocaína a 3% intraperitoneal na dose de 6,0 mg/kg; E –
Composto por 8 ratos, os quais receberão ciclofosfamida (CPA, CAS 50-18-0) em dose única 
subcutânea (50mg/kg) no primeiro dia do experimento (grupo controle positivo) (RIBEIRO et al., 
2003); F – Composto por 8 ratos, os quais receberão injeção de soro fisiológico intraperitoneal na
dose de 0,5ml (grupo controle negativo). Oito ratos do grupo A, B, C e D receberão a dose do
anestésico apenas uma vez no primeiro dia do experimento. Os outros animais desses quatro grupos 
receberam doses diárias durante cinco dias (simulação do tratamento em consultório). Oito ratos do
grupo A, oito do grupo B, oito do grupo C, oito do grupo D, quatro ratos do grupo F e todos do
grupo E serão sacrificados 24 horas após o início do experimento (avaliação da exposição aguda
nos grupos A, B, C e D). Os demais animais dos grupos A, B, C, D e F serão sacrificados 5 dias
após o início do experimento (avaliação da exposição repetida nos grupos A, B, C e D simulando o 
tratamento em consultório). Será coletado material da medula óssea de cada rato no momento do
sacrifício para realização do teste do micronúcleo, para avaliação do grau de
genotoxicidade.       UNOESTE.     
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AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA DO PÂNCREAS CANINO 
 

MARCOS ROBERTO ALVES
DEYVID LUCAS CELERI

ROGERIO GIUFFRIDA
VANESSA CRISTINA PEREIRA 

OSIMAR DE CARVALHO SANCHES

O pâncreas é dividido em cabeça, corpo e calda. É considerada uma glândula exócrina e endócrina,
pois realiza várias funções metabólicas. Das lesões que acometem o pâncreas, podemos citar as de
origem degenerativa, inflamatória (tóxica e infecciosa) e neoplásica. As de processo inflamatório 
são denominadas pancreatite, e quanto ao padrão inflamatório, podem ser classificadas em aguda ou
crônica. Já a neoplasia ocorre pelas freqüentes metástases no órgão, e em sua maioria a causa é
desconhecida.  O objetivo do presente estudo é avaliar e mapear as alterações macro e
microscópicas encontradas nos pâncreas quanto ao padrão inflamatório, degenerativo e neoplásico,
e verificar se há correlação entre as lesões pancreáticas com a enfermidade pré-existente que levou 
o animal á óbito.  As amostras serão colhidas de pâncreas de cães necropsiados na rotina do serviço
de patologia animal do Hospital Veterinário da UNOESTE- Universidade do Oeste Paulista, 
município de Presidente Prudente- São Paulo. Serão colhidos 50 pâncreas no período de julho de 
2012 a julho de 2013, de cães necropsiados. Fragmentos de pâncreas serão colhidos e fixados em
solução de formalina a 10% tamponada pH 7,0 por 24 a 48 horas, e depois lavadas em água corrente
por 1 hora. Após isso, os fragmentos serão transferidos para uma solução alcoólica a 70%. Os
fragmentos serão processados conforme a técnica de rotina histológica para microscopia óptica e
inclusão em parafina. Com o auxílio do micrótomo rotativo secções de 5 ?m de espessura de todas
as amostras serão obtidas. As secções irão ser coradas pelos métodos da hematoxilina e eosina,
P.A.S e tricrômio de Masson. Todas as colorações seguiram o protocolo de TOLOSA et al
(2003).Todas as amostras serão mensurados quanto ao peso em balança de precisão, quanto ao 
comprimento com o auxilio do paquímetro. Serão avaliadas e classificadas quanto: Ao padrão
morfológico (degeneração e necrose); quanto ao padrão inflamatório (pancreatites agudas e
crônicas); quanto ao acúmulo de glicogênio.        UNOESTE     
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AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA E HISTOQUÍMICA DO FÍGADO DE CÃES 
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RAFAELA VITÓRIA MARCHINI SOUZA SOUZA

VANESSA CRISTINA PEREIRA 
ROGERIO GIUFFRIDA

OSIMAR DE CARVALHO SANCHES

A unidade morfológica do fígado é o Lóbulo Hepático, que são estruturas poligonais de tecido,
formadas por placas de hepatócitos interligadas entre os sinusóides anastomosados, que se irradiam
a partir do vaso posicionado ao centro, a veia centrolobular. Já o sangue dos vasos interlobulares é
transportado pelos sinusóides em direção às veias centrolobulares. Em meio aos sinusóides e os
hepatócitos existe um espaço denominado espaço de Disse, que embora não seja um vaso linfático 
típico, é considerado um (Banks, 1992). A função excretora do fígado está direcionada a síntese e
secreção de substâncias que são lançadas na bile, esta que é secretada pelos hepatócitos e excretada
através do sistema de ductos biliares. Os ductos biliares interlobulares se ramificam junto com
ramos da artéria hepática e com a veia porta hepática, formando a tríade portal (Banks, 1992). As
lesões que acometem o fígado são de origem degenerativa, inflamatória (tóxica e infecciosa) e 
neoplásica. Tendo como agentes as bactérias, protozoários e os vírus (Jones et al, 2000). Quanto ao
padrão inflamatório nas hepatites agudas há predomínio de neutrófilos, linfócitos e plasmócitos
quando o agente etiológico é bacteriano e viral respectivamente. A crônica recebe uma infiltração 
celular predominantemente linfoplasmacítica, principalmente nas tríades portais, onde há um
aumento de tecido conjuntivo fibroso (Jones et al., 2000). A Cirrose é um processo patológico
caracterizado como fase terminal da doença hepática, que acomete geralmente cães de 4 a 7 anos,
acompanhada de alterações morfológicas decorrentes da fribrogênese, com distorção arquitetural,
alterações circulatórias e metabólicas, podendo ou não apresentar atividade inflamatória, definindo-
se como cirrose ativa (presença de atividade inflamatória) ou inativa (ausência de atividade
inflamatória) (Tostes, 2003). O presente estudo tem como objetivo avaliar e mapear as lesões macro
e microscópicas, e classificá-las quanto aos padrões morfológicos e inflamatório das hepatites; e 
quanto ao acúmulo de glicogênio e de cobre. Serão colhidas 50 amostras de fígado de cães 
necropsiados no serviço de anatomia patológica no Hospital Veterinário da UNOESTE, com idade,
sexo, raça e porte variados. Fragmentos de 1cm3 dos fígados serão colhidos e fixados em solução
de formalina a 10% tamponada pH 7,0 por 24 a 48 horas. As secções irão ser coradas pelos métodos
da hematoxilina e eosina, P.A.S, tricrômio de Masson e pela técnica da Rodanina. Todas as
colorações seguiram o protocolo de TOLOSA et al (2003). Todas as amostras serão avaliadas e
classificadas quanto: Ao padrão morfológico das hepatites (aguda, crônica e cirrose); quanto ao
padrão inflamatório; quanto ao acúmulo de glicogênio; e quanto ao acúmulo de cobre. O trabalho 
foi aprovado pela CEUA sob o número de 1188.        Unoeste     
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COMPARAÇÃO DOS VALORES DE DISTRIBUIÇÃO DO TAMANHO DOS ERITRÓCITOS 
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GATOS HÍGIDOS 
 

PAULO HENRIQUE DA SILVA
MARINA PLATZECK CHAVES

CECÍLIA BRAGA LAPOSY
ANA MARIA SIQUEIRA SILVEIRA

A necessidade da tomada de decisões rápidas baseadas em exames laboratoriais confiáveis, visando
a implementação de tratamentos adequados para a recuperação breve do paciente, tem sido
evidenciada na rotina da clínica médica em animais de companhia. O RDW (amplitude de
distribuição do tamanho dos eritrócitos) é um parâmetro laboratorial que mede a variação do
tamanho das células vermelhas e tem relação direta com o nível de regeneração medular, pois está
associado ao grau de anisocitose (variação no tamanho das hemácias) e volume corpuscular médio
(VCM). Saber se o RDW pode ser um parâmetro utilizado para evidenciar a regeneração medular
em gatos domésticos, uma vez que seu resultado é gerado rápida e eletronicamente, pode tornar
obsoleta, se comprovada a hipótese, a necessidade de contagem de reticulócitos (hemácias jovens 
que evidenciam, de forma semi-quantitativa, a resposta medular), um exame que demanda
experiência e mão de obra especializada. O presente trabalho avaliará se há relação direta entre a
regeneração medular e os índices de RDW, VCM, anisocitose e reticulocitose em gatos domésticos 
hígidos.  Serão utilizados 40 gatos domésticos, adultos, sem raça definida, machos e fêmeas,
oriundos do gatil da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Os animais serão avaliados
previamente por meio de exame clínico, onde serão aferidos a frequencia cardíaca e respiratória.
Hemograma, uréia, creatinina, alanino aminotransferase (ALT) e gama glutamil transferase (GGT)
serão realizados a fim de comprovar a higidez hematológica, renal e hepática, respectivamente, 
destes animais antes do experimento. Com o intuito de evitar alterações provocadas pelo estresse da
contenção, os felinos serão sedados com uma associação de tiletamina e zolazepam (Zoletil®), na
dose de 0,5 mg/Kg intramuscular. Feito isso, amostras de sangue, na quantidade de 3 mL, serão 
colhidas por venopunção, utilizando agulhas 25x7mm e colocadas em tubos de vidro contendo
ácido etileno diamo tetra acético (EDTA) a 10% para realização do hemograma em analisador
automático, onde serão calculados VCM e RDW. Para a contagem de reticulócitos, será utilizada a
técnica do azul de cresil brilhante e os valores obtidos serão expressos em porcentagem e também
em valores absolutos (µL). Para avaliar a existência de anisocitose, esfregaços sanguíneos serão
realizados e corados com coloração do tipo Romanowsky. Os exames serão realizados em
duplicata, com intervalo quinzenal entre coletas. Para as análises estatísticas serão realizadas
utilizando o teste de t de Student e Coeficiente de Correlação de Pearson (r) estimado por ponto e 
intervalo com 95% de confiança. Todas as análises serão realizadas utilizando o pacote
computacional Bioestat, com nível de significância de 5%.       Unoeste     
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EFEITO DO DICROMATO DE POTÁSSIO E PROBIÓTICO SOBRE O PESO DOS ÓRGÃOS 
DO APARELHO REPRODUTOR E GLÂNDULAS ADRENAIS DE RATTUS NOVERGICUS 

LINHAGEM WISTAR: DADOS PARCIAIS  
 

JOÃO MARCELO MARTINS COLUNA
SORAIA YOUNAN COLUNA

KAREN CRISTINE DA SILVA
MARCELO WAINER MOTTA ABDELNUR

GABRIEL ZANUTO SAKITA
HERMANN BREMER NETO

OSIMAR DE CARVALHO SANCHES
CALIÊ CASTILHO

O crômio, em altas doses, pode ser tóxico e na valência hexavalente, dicromato de potássio
(K2Cr2O7), sua forma mais tóxica, é rapidamente absorvida pelas células. É usado industrialmente
como agente de oxidação na indústria química e na produção de produtos corantes, em
eletrogalvanização, pirotecnia, manufatura de vidro, colas, curtume, fotografia, litografia e em 
produtos de cerâmica. Chandra et al. (2007) observaram que o crômio induz alterações na atividade
testicular e adrenocortical de forma dose e tempo dependentes. Os probióticos, chamados alimentos
funcionais, são “organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem
benefício à saúde do hospedeiro” , por exemplo estimulando a imunidade.  O presente trabalho teve 
como objetivo avaliar o efeito de diferentes concentrações de dicromato de Potássio, com ou sem
probiótico, em dietas para Rattus novergicus linhagem Wistar sobre o aparelho reprodutor (testículo
e vesícula seminal) e glândulas adrenais. Foram utilizados 96 ratos divididos em 8 grupos
experimentais (n=12/grupo) com fornecimento de dieta hídrica e sólida ad libitum durante um 
período experimental de 97 dias. Sendo 7 dias de adaptação e 90 dias de tratamento. G0 dieta basal;
G1 dieta basal + 12 mg.kg-1 de dicromato de potássio (DP); G2 dieta basal + 24 mg.kg-1 de DP; 
G3 dieta basal + 36 mg.kg-1 de DP; G4 dieta basal + 0,2% de probiótico, Proenzime® (P); G5 dieta
basal + 12 mg.kg-1 de dDP e 0,2 % de P; G6 dieta basal + 24 mg.kg-1 de DP e 0,2 % de P; e G7 
dieta basal + 36 mg.kg-1 de DP e 0,2 % de P. Após o período experimental os ratos foram
sacrificados e os órgãos (testículos, vesículas seminais e glândulas adrenais) retirados e pesados.
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GISELE ALBORGHETTI NAI

O cádmio é um metal pesado e dos mais abundantes elementos não essenciais encontrados no
ambiente, sendo muito utilizado na indústria. Existem evidências que apontam no sentido do
cádmio poder originar o aparecimento de tumores em múltiplos órgãos.  Este estudo visa avaliar o 
efeito do pH da água de beber na gênese do câncer provocada pela intoxicação por cádmio.  Para 
este estudo, serão utilizados 91 ratos Wistar albinos (Ratus Norvegicus albinus), adultos, machos. 
Os animais serão divididos em 7 grupos: A – Composto por 15 ratos que receberão solução de
cloreto de cádmio (400mg/L) na água de beber com pH neutro (pH 7,0); B – Composto por 15 ratos 
que receberão solução de cloreto de cádmio (400mg/L) na água de beber com pH ácido (pH 5,0); C 
– Composto por 15 ratos, os quais receberão solução de cloreto de cádmio (400mg/L) na água com
pH básico (pH 8,0). D – Composto por 15 ratos que receberão água de beber com pH ácido (pH
5,0); E – Composto por 15 ratos que receberão água de beber com pH básico (pH 8,0); F –
Composto por 8 ratos, os quais receberão ciclofosfamida (CPA, CAS 50-18-0) em dose única 
subcutânea (50mg/kg) no primeiro dia do experimento (grupo controle positivo para o teste do
micronúcleo); G – Composto por 8 ratos, os quais receberão água e ração (grupo controle negativo
para o teste do micronúcleo). Animais de todos os grupos receberão água e ração ad libitum. Os
ratos dos grupos A, B, C, D e E serão sacrificados 6 meses após o início do experimento. Os ratos 
dos grupos F e G serão sacrificados com 24 horas após o início do experimento. A necropsia será
realizada e serão retirados fragmentos do pulmão, fígado, rim, pâncreas e testículos de cada rato
para análise microscópica. Também será coletado material da medula óssea de cada rato no 
momento do sacrifício para realização do teste do micronúcleo, para avaliação do grau de
genotoxicidade.  

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 665

 
Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

Medicina Veterinária  

 

INFLUÊNCIA DO PH DA ÁGUA DE BEBER NA HEPATO E NEFROTOXICIDADE DA 
INTOXICAÇÃO POR CÁDMIO: UM ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS 

 
DANIEL JOSÉ PIMENTEL BONFIM

SORAIA YOUNAN COLUNA
FERNANDA MARIA GARCIA

PAULO EDUARDO PARDO
JOSÉ LUIZ SANTOS PARIZI
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O cádmio é um metal pesado e dos mais abundantes elementos não essenciais encontrados no
ambiente, sendo muito utilizado na indústria. Existem evidências que apontam no sentido do
cádmio ser hepatotóxico e nefrotóxico.  Este estudo visa avaliar o efeito do pH da água de beber na
hepato e nefrotoxicidade provocadas pela intoxicação por cádmio.  Para este estudo, serão 
utilizados 75 ratos Wistar albinos (Ratus Norvegicus albinus), adultos, machos. Os animais serão 
divididos em 5 grupos: A – Composto por 15 ratos que receberão solução de cloreto de cádmio
(400mg/L) na água de beber com pH neutro (pH 7,0); B – Composto por 15 ratos que receberão 
solução de cloreto de cádmio (400mg/L) na água de beber com pH ácido (pH 5,0); C – Composto 
por 15 ratos, os quais receberão solução de cloreto de cádmio (400mg/L) na água com pH básico
(pH 8,0). D – Composto por 15 ratos que receberão água de beber com pH ácido (pH 5,0); E –
Composto por 15 ratos que receberão água de beber com pH básico (pH 8,0); Animais de todos os
grupos receberão água e ração ad libitum. Os ratos dos grupos A, B, C, D e E serão sacrificados 6
meses após o início do experimento. A necropsia será realizada e serão retirados o fígado e o rim.
Será realizada punção intracardíaca para coleta de sangue para realização de provas de função
hepática e renal [dosagem de uréia, creatinina, AST (aspartato aminotransferase) e ALT (alanina
aminotransferase), fosfatase alcalina, GGT (Gama glutamil transpeptidase), albumina e TAP (tempo 
de protrombina ativada)].       UNOESTE     
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MARCELO WAINER MOTTA ABDELNUR
KAREN CRISTINE DA SILVA

O crômio (Cr) é considerado elemento em transição, encontrado naturalmente em estado oxidado, 
nas formas tri e hexavalente,este mineral atua no metabolismo de glicose e lipídios.A
suplementação dietética com esse microelemento tende a reduzir os efeitos nocivos do estresse em
espécies domésticas, mas que na forma hexavalente é estremamente tóxica. Probiótico: segundo a 
Organização Mundial de Saúde define como “organismos vivos que, quando administrados em
quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro.Esse trabalho será elaborado
para observar e avaliar a influência e toxicidade do dicromato de potássio, avaliar o efeito do
probiótico sobre o desempenho dos animais (consumo de ração, ganho de peso e eficiência
alimentar) e se o probiótico é capaz de inibir a toxicidade do dicromato de potássio.  Avaliar o 
efeito do dicromato de potássio, com ou sem probiótico, em dietas para Rattus novergicus linhagem
Wistar (n = 96) sobre o ganho de peso, consumo, eficiência alimentar e parâmetros séricos como
glicose, colesterol, lipídios totais e cortisol, visando à determinação de limites biologicamente 
seguros para inclusão do dicromato de potássio em dietas. Utilizados no ensaio ratos machos 
jovens, com 21 a 25 dias e 30 - 45g de peso corporal, Rattus novergicus linhagem Wistar (n = 96),
serão divididos aleatoriamente em oito grupos experimentais o qual terá duração de 97 dias.Grupo 1
= dieta basal; Grupo 2 = dieta basal incorporada com 12 mg.kg-1 de dicromato de potássio 
(K2Cr2O7); Grupo 3 = dieta basal incorporada com 24 mg.kg-1 de dicromato de potássio; Grupo 4 
= dieta basal incorporada com 36 mg.kg-1 de dicromato de potássio; Grupo 5 = dieta basal
incorporada com 0,2% de probiótico (Proenzime®) ,Grupo 6 = dieta basal incorporada com 12
mg.kg-1 de dicromato de potássio e 0,2 % de probiótico; Grupo 7 = dieta basal incorporada com 24 
mg.kg-1 de dicromato de potássio e 0,2 % de probiótico; e Grupo 8 = dieta basal incorporada com
36 mg.kg-1 de dicromato de potássio e 0,2 % de probiótico.       UNOESTE     

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 667

 
Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

Medicina Veterinária  

 

O EFEITO DO PREBIÓTICO SOBRE O DESEMPENHO DE RATTUS NOVERGICUS 
LINHAGEM WISTAR 

 
GABRIEL ZANUTO SAKITA
HERMANN BREMER NETO
PAULO EDUARDO PARDO

TALITA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

Os prebióticos são compostos não digeridos por enzimas, sais e ácidos produzidos pelo organismo,
mas seletivamente fermentados pelos microrganismos do trato gastrintestinal, proporcionam efeito
benéfico ao hospedeiro por estimularem seletivamente o crescimento e/ou a atividade de um 
limitado número de bactérias no cólon e por serem capazes de proporcionar um ambiente saudável,
resultando em melhor equilíbrio da microbiota intestinal, favorecendo os processos de digestão e
absorção dos nutrientes pelo animal. Não se sabe ao certo se a utilização dos prebióticos representa 
uma alternativa aos tradicionais antibióticos promotores de crescimento utilizados na nutrição
animal, paralelamente, há a necessidade de comprovar sua ação sobre o aumento da produtividade
animal. Assim, conhecimentos que possam elucidar estes fatos, juntamente com o conhecimento
dos mecanismos de ação dos prebióticos e seus efeitos sobre o organismo são de grande interesse do
seguimento da nutrição animal para comprovar a eficácia desses aditivos, assim como reduzir a 
utilização de drogas na veterinárias por estas representarem um risco à saúde. Além disso, é de
extrema importância o conhecimento sobre qual prebiótico apresenta melhores resultados, devido à
existência de vários tipos que são comercializados no mercado. O presente estudo tem como 
objetivo avaliar a ação dos prebióticos Bio-MosTM, ActigenTM e ImmunoWallTM, produtos a
base de mananoligossacarídeos, adicionados à dieta de ratos albinos da linhagem Wistar para
avaliação do consumo de ração, ganho de peso, conversão alimentar e eficiência alimentar dos
animais. Serão utilizados 40 ratos machos jovens com idade de 21 a 25 dias e 45 a 50 gramas de
massa corporal, divididos em quatro grupos experimentais com 10 animais cada. Os animais serão
mantidos durante 63 dias em gaiolas individuais, sendo 07 dias de adaptação ao manejo e
alimentação e 56 dias aos tratamentos: Grupo Controle = dieta basal; Grupo Bio-Mos = dieta basal 
incorporada com 1g de Bio-MosTM por kg da dieta; Grupo Actigen = dieta basal incorporada com 
0,4g de ActigenTM por kg da dieta; Grupo ImmunoWall – dieta basal incorporada com 1g de 
ImmunoWallTM por kg da dieta. As dietas sólidas e hídricas serão fornecidas ad libitum durante o
período experimental e os animais ficarão nas condições padrões de iluminação (ciclo claro/escuro 
de 12/12 horas) e com temperatura em torno de 23ºC. Os animais serão pesados a cada sete dias
para determinação do ganho de peso corporal e também do coeficiente de eficiência alimentar. O
consumo de ração será calculado diariamente pesando a dieta antes do fornecimento e
posteriormente as sobras. A conversão alimentar será calculada dividindo o consumo total da dieta
por grupo pelo ganho de peso total por grupo. As análises estatísticas serão realizadas por meio de
análise de variância e do teste de média Student Mewman Keuls.       Universidade do Oeste 
Paulista     
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ISOLADAS DE MOSCAS SINANTRÓPICAS CAPTURADAS NA REGIÃO DO PONTAL DO 
PARANAPANEMA, SP. 

 
ROGERIO GIUFFRIDA

DANILO MARCELO DA SILVA PEREIRA

Aeromonas hydrophilla, Listeria monocytogenes e Yesinia enterocolitica são agentes saprofíticos
da microbiota fecal de animais pecilotérmicos e homeotérmicos e que eventualmente causam
infecções intestinais e extra-intestinais em seres humanos. Amplamente dispersos em ambientes 
antrópicos e naturais estas bactérias podem colonizar a superfície externa e o sistema digestivo de
moscas sinantrópicas de hábitos coprofágicos, especialmente as pertentences às famílias
Callphoridae, Muscidae e Sarcophagidae. Em locais com deficiências nos sistemas de saneamento 
ambiental, as moscas podem vetoriar os agentes microbianos supracitados para seres humanos ao
contaminarem alimentos e superfícies de contato com partículas infectantes presentes no
exoesqueleto, sucos digestivos e pelletes fecais. O presente trabalho pretende avaliar a presença dos
microrganismos psicotróficos Aeromonas hydrophila, Listeria monocytogenes e Yersinia
enterocolitica em dípteros muscóides das famílias Muscidae, Calliphoridae e Sarcophagidae,
capturados com armadilhas entomológicas contendo iscas a base de fígado bovino, dispostas em um
transecto entre o Parque Estadual do Morro do Diabo, áreas agrícolas de monocultura de cana-de-
açúcar, assentamentos rurais e zona urbana da cidade de Teodoro Sampaio- SP.  As capturas serão 
realizadas mensalmente de outubro de 2012 a março de 2013. Lavados do exoesqueleto e dos
conteúdos intestinais das moscas capturadas, separadamente por família, mês e ponto de captura
serão submetidos aos procedimentos de enriquecimento seletivo em água peptonada alcalina e caldo 
tripticase de soja suplementado com ampicilina (para A. hydrophila), caldo de enriquecimento
tamponado suplementado com acriflavina + ácido nalidixílico (para L. monocytogenes) e caldo
Igarsan Ticarcilina Cloreto de Potássio (para Y. enterocolitica). Após a incubação, os caldos serão
plaqueados em agar sangue ovino e agar Amido-DNA-Aeromonas para A. hydrophila, agar 
cromogênico para L. monocytogenes e agar Yersinia-seletivo + agar MacConkey para Y. 
enterocolitica. Os isolados serão classificados por testes bioquímicos. A sensibilidade microbiana
será avaliada pelo método clássico de disco-difusão com os antimicrobianos ciprofloxacina, 
ampicilina, azitromicina, tetraciclina, ceftriaxona, gentamicina, levofloxacina e sulfonamidas. Após 
a análise dos resultados, os aspectos de saúde pública serão discutidos.       Unoeste (em trâmite)     

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 669

 
Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

Medicina Veterinária  

 

PLASMA RICO EM PLAQUETAS HOMÓLOGO NA FORMA GEL NO TRATAMENTO DE 
FERIDAS CIRÚRGICAS EM COELHOS SAUDÁVEIS E DIABÉTICOS INDUZIDOS 
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ROSA MARIA BARILLI NOGUEIRA
GISELE ALBORGHETTI NAI

ANA MARIA SIQUEIRA SILVEIRA

O processo cicatricial compreende uma seqüência de eventos moleculares e celulares que interagem
para que ocorra a restauração do tecido lesado. Desde o extravasamento do plasma, com a
coagulação e agregação plaquetária até a reepitelização e remodelagem do tecido lesado, o
organismo age para restaurar a funcionalidade tecidual. A experimentação animal tem uma longa
história nas pesquisas sobre diabetes. Estudos demonstram que o coelho tem sido muito utilizado 
como modelo para indução da doença. Mesmo com o aumento das pesquisas científicas e da
descoberta de novos recursos tecnológicos, a prevalência de feridas crônicas no diabetes ainda é
elevada. O gel de plasma rico em plaquetas (PRP) é apontado como a mais recente linha de colas 
teciduais com a vantagem adicional, em relação à cola de fibrina, da presença dos fatores de
crescimento e citocinas, que lhe confere um grande benefício na cicatrização, apresentando
propriedades adesivas, hemostáticas e cicatrizantes utilizados em diversos procedimentos
cirúrgicos.  O presente estudo tem como objetivos avaliar as alterações clínicas, laboratoriais e
histopatológicas das feridas cirúrgicas tratadas com PRP homólogo na forma gel em coelhos
saudáveis e diabéticos induzidos experimentalmente. Serão utilizados 12 coelhos da raça Nova 
Zelândia, sendo 6 machos e 6 fêmeas que serão divididos em 2 grupos: Grupo diabético (GD):
consistirá de 06 coelhos (3 machos e 3 fêmeas) com Diabetes mellitus tipo 1 induzido
quimicamente pela administração de aloxana (IV), que serão tratados com plasma rico em plaquetas
homólogo na forma de gel na ferida do lado direito e a ferida do lado esquerdo do dorso será o
controle.Grupo não diabético (GND): consistirá de 06 coelhos (3 machos e 3 fêmeas) saudáveis, 
que serão tratados com PRP homólogo na forma gel na ferida do lado direito e a ferida do lado
esquerdo será o controle. As amostras de tecido e sangue serão colhidas antes da indução da ferida e
aos 7, 14, 21 e 26 dias do tratamento. Para comparação dos grupos será realizada a análise de
variância fatorial (2x2) e ANOVA de medidas repetidas para avaliação dos
momentos.       Unoeste     
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TOXIDADE HEPATICA DO DICROMATO DE POTASSIO EM RATOS WISTAR 
 

PAULO EDUARDO PARDO
REINALDO CAMACHO BEZERRA

TOXICIDADE HEPATICA DO DICROMATO DE POTÁSSIO EM RATOS ALBINOS DA
LINHAGEM WISTAR Desde os tempos remotos, o alimento é considerado essencial à vida 
humana. Sendo fontes de minerais essenciais a vida do homem e dos animais. O crômio é um
micromineral que ocorre nas valências de -2 a +6, sendo a forma hexavalente (Cr6+) ligada a
problemas de toxidade. O dicromato de potássio (K2Cr2O7) é a forma mais tóxica, podendo causar
necroses de fígado e morte em homens e animais. A incidência de morte provocada por
enfermidade hepática pode ser minimizada por meio de bons hábitos alimentares e que causem
efeitos fisiológicos desejáveis no corpo humano e são chamados probióticos. Palavras-chave: Ratos, 
Probiótico, Toxicidade, Histopatológico, Cromo Avaliar os efeitos da administração oral do 
dicromato de potássio, em dietas com ou sem probiótico, no fígado de ratos albinos da linhagem 
Wistar, sob o ponto de vista histopatológico. Foram utilizados 80 ratos albinos da linhagem Wistar,
machos jovens. O experimento teve duração de 97 dias. A ingestão média diária da ração de cada
rato foi de 30 gramas: Grupo 0 (n=10): dieta basal; Grupo 1 (n=10): dieta basal incorporada com 12 
mg.kg-1 de dicromato de potássio; Grupo 2 (n=10): dieta basal incorporada com 24 mg.kg-1 de 
dicromato de potássio; Grupo 3 (n=10): dieta basal incorporada com 36 mg.kg-1 de dicromato de 
potássio; Grupo 4 (n=10): dieta basal incorporada com 0,2% de probiótico; Grupo 5 (n=10): dieta
basal incorporada com 12 mg.kg-1 de dicromato de potássio e 0,2 % de probiótico; Grupo 6 (n=10):
dieta basal incorporada com 24 mg.kg-1 de dicromato de potássio e 0,2 % de probiótico; e Grupo 7 
(n=10): dieta basal incorporada com 36 mg.kg-1 de dicromato de potássio e 0,2 % de probiótico. As
dietas sólidas e hídricas foram fornecidas ad libitum durante o período experimental. A análise
histopatológica foi feita de forma cega e foram avaliados os seguintes parâmetros: Presença de 
infiltrado inflamatório intersticial e tipo de célula inflamatória presente ; congestão tecidual;
presença de necrose; presença de colestase; presença e tipo de esteatose; concentração de células de
Küpffer. Para determinar se os escores de congestão tecidual, intensidade do infiltrado inflamatório
e escore de células de Kupfer, diferiram entre as diferentes dosagens de dicromato de potássio será
empregado o teste não paramétrico de Kruskall-Wallis. Para comparar os mesmos escores entre os 
grupos de ratos que receberam dicromato de potássio e dicromato de potássio de potássio + 0,2% de
probiótico na dieta será empregado o teste não paramétrico de Mann-Whitney. As variáveis 
mensuradas como (tipo celular presente no infiltrado, localização do infiltrado, tipo de necrose
tecidual) serão comparadas pelo teste exato de Fisher. Todas as análises serão realizadas com
auxílio do programa SPSS for Windows, v.13.0, conforme os métodos descritos em Maroco, 2007 e
adotando o valor de significância de 5%.        UNOESTE-Universidade do Oeste Paulista     
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EMPREGO DA SOLUÇÃO DE CLORO NA TERAPIA DA MASTITE NA ESPÉCIE CAPRINA
 

GABRIEL MOLINARI DE MATTOS
ALINE DE SOUZA SILVA

MARCELO GEORGE MUNGAI CHACUR 
JOSÉ RICARDO CECILIO JUNQUEIRA

A mastite tem grande importância econômica na caprinocultura, devido às perdas econômicas na
produção de leite e no tratamento com antibióticos. Esta afecção ocorre devido a inflamação do teto 
e da glândula mamária sendo necessário o descarte do leite durante o tratamento. As soluções a base
de cloro possuem as propriedades de ação bactericida e de alta capacidade de difusão entre os
tecidos componentes da glândula mamária.  O objetivo do presente caso clínico foi de utilizar
solução a base de cloro (hipoclorito de sódio) no tratamento coadjuvante da mastite em uma cabra
mestiça.          Uma fêmea da espécie caprina, com idade de 3 anos foi trazida ao Hospital
Veterinário da Unoeste com histórico de mastite clinica há 30 dias. O animal apresentou, aumento
da glândula mamária unilateral com presença de grumos. Foi realizado hemograma que não
apresentou alteração logo após foram colhidas amostras de leite de ambos os tetos para fins de 
cultivo e antibiograma, sendo isolada a Nocardia spp somente no teto que apresentava alteração
clinica. Como tratamento foi utilizado oxitetraciclina (10mg/kg, 24/24h) e dexametasona (8mg/kg,
24/24h) ambos intramuscular (IM) durante 5 dias consecutivos, e pomada intramamária de 
cloxacilina benzatínica (500mg - 10mL, 24/24h) durante 3 dias, seguido pelo uso de
dimetilsulfóxido (16,6% - 6mL, 24/24h) intramamário também por 3 dias. Durante o tratamento, foi
realizada ducha e ordenha de ambos os tetos 3 vezes ao dia. Associou-se solução a base de cloro 
(1% - 20mL, 24/24h) durante 3 dias intramamária com a finalidade de promover uma remoção
mecânica do conteúdo da cisterna do úbere. Conclui-se que o hipoclorito de sódio possa ter 
colaborado com a fluidificação do conteúdo caseoso, facilitando sua eliminação.  Após o tratamento 
este animal voltou a produzir leite normalmente.   
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HÉRNIA PERITÔNIO PERICÁRDICA EM UM CANINO 
 

IGOR DE ALMEIDA SANTOS
REJANE BRINHOLI

Utilização da ultrassonográfia torácica no diagnóstico de hérna peritônio pericardica em
cão. Relatar o achado radiográfico incidental de hernia peritonio pericárdica em 
cão        nenhuma As hérnias peritônio pericárdicas são as mais comuns das anomalias
diafragmáticas congênitas em pequenos animais, sendo mais comum em cães. Durante o
desenvolvimento fetal, o septo transverso forma o segmento ventral do diafragma, separando o 
tórax do abdômen; e no tórax, as membranas bilaterais pleuropericardiais originam o saco
pericárdico. Com o desenvolvimento dos pulmões, tais membranas são deslocadas ventralmente até
envolverem completamente o coração, formando o saco pericárdico. Na hérnia peritônio 
pericárdica, o defeito diafragmático está sempre localizado ventralmente, indicando que o
desenvolvimento anormal ocorreu no septo transverso. O defeito diafragmático ocorre quando uma
grande porção do septo desprende-se com o fígado, criando um defeito concomitante no saco
pericárdico e permitindo que a cavidade peritoneal e pericárdica se comuniquem. Assim, os órgãos
herniados podem sofrer encarceramento, obstrução ou estrangulamento. Os sinais clínicos são
variáveis, relacionados com alterações gastrintestinais e respiratórias. Os sinais respiratórios podem
ser: dispneia, tosse, ou respiração ofegante, e os sinais gastrintestinais: anorexia, vômito ou diarreia.
Sinais inespecíficos são perda de peso, dores abdominais, ascite, intolerância ao exercício. O 
presente relato descreve o achado incidental da presença de hérnia peritônio pericárdica em um cão
macho, da raça Dachshund com 10 anos de idade, que foi atendido no Hospital Veterinário da
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) em abril de 2012. O proprietário relatava presença há
4 meses de um nódulo em região de prepúcio do cão, que no momento estava sangrando, apesar de
ter sido aplicado pomadas antibióticas no local. Ao exame clínico foram identificados um nódulo na
lateral do abdômen e outro na lateral do prepúcio; foi realizado o exame citológico destes e
identificado mastocitoma no nódulo abdominal e neoplasia mesenquimal maligna no prepúcio.
Após o resultado da citologia, foi indicado retirada dos nódulos, e para descartar a possibilidade de 
metástase pulmonar, foi realizado o exame radiológico do tórax do animal, onde foi observado
aumento da silhueta cardíaca com formato globóide e de radiopacidade heterogênea, sem indicação
da presença de metástase pulmonar. Após esta alteração na forma do coração ter sido evidenciada, o
paciente foi encaminhado para realização de ultrassonografia torácica, onde foi observada a
presença do fígado no interior do saco pericárdico em contato com o coração, confirmando, assim o
diagnóstico de hérnia peritônio pericárdica, corroborando com a literatura (Farrow, 2003), que a
maioria das hérnias peritônio pericárdicas tem sido achados radiográficos incidentais,
principalmente em caninos onde não se observam alterações respiratórias e/ou gastrintestinais. 
 nenhuma   
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IMPORTÂNCIA DO POSICIONAMENTO RADIOGRÁFICO CORRETO NO DIAGNÓSTICO 
DA DISPLASIA COXOFEMORAL (DCF) CANINA 

 
IGOR DE ALMEIDA SANTOS

GABRIEL MONTORO NICACIO
REJANE BRINHOLI

A displasia coxofemoral é uma alteração hereditária, que acomete a articulação coxofemoral de cães
e gatos, podendo levar à claudicação e comprometimento da articulação coxofemoral. O exame 
radiográfico correto da articulação afetada é de fundamental importância no seu diagnóstico,
contribuindo também para o prognóstico do paciente. Mostrar a importância do posicionamento 
radiográfico adequado do paciente quando da realização do exame radiológico para o diagnóstico 
da displasia coxofemoral.        nenhuma A displasia coxofemoral (DCF) é uma alteração do
desenvolvimento que afeta a cabeça, colo femoral, e o acetábulo de cães e gatos. Sua transmissão é
hereditária, recessiva, intermitente e poligênica. Fatores nutricionais, biomecânicos e de meio
ambiente, associados à hereditariedade, pioram sua a condição. Os sinais clínicos variam, podendo
ser claudicação uni ou bilateral, dorso arqueado, peso corporal deslocado em direção aos membros 
anteriores, e andar bamboleante. O diagnóstico definitivo é feito somente por meio do exame
radiográfico, obedecendo a padrões de execução e interpretação. O estudo radiológico deve ser feito
conclusivamente a partir do vigésimo quarto mês de idade. Esta condição poderá ser precedida de 
avaliações preliminares, que fornecerão dados precoces de normalidade ou não das articulações
coxofemorais. A radiografia deve ser de excelente qualidade e feita com o animal anestesiado, a fim
de determinar o perfeito relaxamento e obter o posicionamento correto da região a ser radiografada.
A exposição radiográfica deve incluir toda a pelve e as articulações fêmorotíbio-patelares, sendo 
que o foco central do raio x será direcionado nas articulações coxofemorais. Para se efetuar o 
posicionamento, o cão é colocado em decúbito dorsal com os membros posteriores estendidos
caudalmente e rotacionados medialmente, de tal forma que as patelas se sobreponham aos sulcos
trocleares. Os fêmures devem estar paralelos entre si, com o eixo da coluna vertebral, e com a 
superfície da mesa. O presente relato descreve um canino, fêmea, da raça Labrador, de 09 meses de
idade, que foi atendida no hospital veterinário da UNOESTE em setembro de 2012 apresentando
dificuldade locomotora de membros posteriores. Foi solicitado exame radiográfico para confirmar a
presença de displasia coxofemoral com a paciente anestesiada, pois a mesma já tinha realizado
exame radiográfico há 3 meses, sem anestesia geral, em outro local onde recebeu o diagnóstico de 
presença de subluxação em ambas articulações coxofemorais, sugerindo a presença de displasia
coxofemoral. Após realização do exame radiográfico, foi percebida presença de luxação bilateral
em ambas as articulações, com alteração na forma da cabeça do fêmur e rasamento acetabular, 
caracterizando o quadro de displasia coxofemoral, monstrando que a anestesia é de fundamental
importância para o perfeito posicionamento do animal, evitando diagnósticos radiológicos
errôneos. nenhuma   
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OSTEOPATIA PULMONAR HIPERTRÓFICA CANINA: RELATO DE CASO 
 

IGOR DE ALMEIDA SANTOS
REJANE BRINHOLI

Importância do exame radiográfico torácico em pacientes que apresentem suspeita de neoplasia,
independente da causa, porque podem existir patologias distintas no mesmo paciente. Diagnóstico 
da osteopatia pulmonar hipertrófica associada a adenocarcinoma mamário em cão.        nenhum A 
osteopatia pulmonar hipertrófica é um patologia óssea pouco comum, de natureza secundária, que
ocorre em humanos e cães. É referida também como osteoartropatia hipertrófica e osteopatia
pulmonar. Em cães é descrita associada a processos neoplásicos pulmonares primários ou 
metastáticos. A patogenia não está esclarecida, havendo hipóteses de aumento do fluxo sanguíneo
periférico na porção distal dos membros torácicos e pélvicos, com crescimento de tecido conectivo
vascular e subsequente mineralização,e presença de osteofitoses periosteais bilaterais ao longo das 
diáfises dos ossos longos e das falanges, em consequência de inflamações crônicas ou lesões
inflamatórias intratorácicas. A radiografia torácica, é importante na avaliação de pacientes com
suspeitas de neoplasias, pois possibilita o diagnóstico de presença metástase pulmonar, pois
neoplasias primárias de pulmão em cães são raras, comparadas com humanos, correspondendo a
apenas 1% dos cânceres diagnosticados. O presente relato, descreve o caso de um cão de 09 anos de 
idade, da raça Poodle, fêmea, que foi atendida no Hospital Veterinário da UNOESTE, para
realização de mastectomia parcial unilateral, pois apresentava nódulos em região de mama (M3)
direita e em região inguinal. Foram realizados exames clínico e laboratorias (hemograma com 
pesquisa de hematozoário, ureia e creatinina) que obtiveram resultados normais. Também foi
realizada citologia aspirativa das regiões afetadas pelos nódulos, onde foi diagnosticada a presença
de carcinoma de glândula mamária. A paciente foi encaminhada para realização de mastectomia
parcial unilateral. Após o procedimento cirúrgico, notou-se que a mesma apresentava acentuado 
aumento de espessura em região de membros torácicos (rádio/ulna e metacarpianos) e pélvicos
(tíbia/fíbula e metatarsianos), sendo solicitado radiografia das referidas regiões. No exame
radiográfico foi visualizado na posição craniocaudal de rádio/ulna e tíbia/fíbula, presença
significativa de neoformações ósseas periosteais ao longo das diáfises dos ossos sem
comprometimento articular. Devido às alterações clínicas e radiográficas encontradas nos membros,
sugeriu-se o diagnóstico de osteopatia pulmonar hipertrófica. Mediante a suspeita diagnóstica
solicitou-se radiografia torácica, onde evidenciou-se a presença de área circular radiodensa de 5 cm 
de diâmetro em região pulmonar cranial direita. Após detecção desta alteração radiográfica
pulmonar que provavelmente, foi devido a alguma patologia intratorácica primária ou metástase
pulmonar, possivelmente ao adenocarcinoma mamário, associada às alterações radiográficas dos
membros,o diagnóstico de osteopatia pulmonar hipertrófica foi confirmado.  nenhuma   
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OSTEOSSÍNTESE DE FRATURA TARSOMETATÁRSICA EM SERIEMA (CARIAMA 
CRISTATA) 

 
GABRIEL MONTORO NICACIO
GLAUCIA PRADA KANASHIRO

RENATA NAVARRO CASSU
CAMILA ANGELA BERNARDI

REJANE BRINHOLI

As aves são frequentemente atendidas por doenças ou injúrias que causam perda de habilidade dos 
membros. Embora nas aves silvestres lesões traumáticas envolvem, na maioria das vezes, as asas,
também afetam usualmente os membros pélvicos. O presente trabalho objetiva relatar um caso de 
uma seriema (Cariama cristata), com 82cm de altura e 2,0kg de peso vivo, inábil de manter-se em 
estação, atendida no hospital veterinário da instituição de origem.         Foi observado dor à 
manipulação, creptação e instabilidade da região distal do membro posterior esquerdo, com 
presença de crostas, sujidades e tecido necrótico no local. Não apresentava outras alterações clínicas
relevantes. Após sedação com diazepam, na dose 0,5mg/kg por via intramuscular, procedeu-se a 
lavagem convencional com solução de iodopovidona em solução salina estéril na concentração de 
0,1%, bem como debridamento dos tecidos desvitalizados e curativo. Após este procedimento, foi
realizado exame radiográfico de rotina nas projeções crânio-caudal e lateral do membro. Observou-
se uma fratura simples, completa, transversa no terço distal do osso tarsometatarso do membro
posterior esquerdo. Como tratamento optou-se pela imobilização cirúrgica do osso. A indução
anestésica foi realizada com associação de diazepam e cetamina, nas respectivas doses de 0,5mg/kg 
e 15mg/kg, ambas por via intramuscular. A manutenção anestésica foi feita com isofluorano e
oxigênio 100%, sonda traqueal número 2,5 pelo sistema Rees-Baraka. O acesso venoso manteve-se 
pela veia braquial, com solução fisiológica no volume de 10ml/kg/hr. A ave foi posicionada em 
decúbito lateral direito para anti-sepsia do local. Com o auxílio de furadeira com baixa rotação
foram introduzidos cinco pinos de Steinman de 2,0mm de diâmetro, transcorticalmente, três
proximais e dois distais à fratura. Após dobramento dos pinos com auxílio de alicates ortopédicos e
redução óssea fechada, a conexão bilateral dos pinos foi confeccionada com resina acrílica de
metilmetacrilato. Nos períodos pré e pós-operatório, foi utilizado como antiinflamatório o flunexin
meglumine na dose de 1mg/kg por via intravenosa e intramuscular respectivamente, a cada 24
horas, durante 5 dias, e enrofloxacino na dose de 15 mg/kg por via intramuscular, a cada 12 horas,
durante 8 dias. A higiene do fixador esquelético externo era realizada diariamente com solução 
salina estéril e iodopovidona, mais proteção com bandagem. Após 45 dias, o aparelho de fixação
esquelética foi retirado, pois nesta fase, o foco da fratura apresentava-se estável pela consolidação 
local.  O método empregado neste caso proporcionou cicatrização óssea adequada e boa
estabilidade ao foco da fratura, favorecendo a vascularização local e utilização precoce do membro
afetado, evitando assim atrofia muscular por desuso. Palavras-chave: Cariama cristata. Fratura. 
Tarsometatarso. Osteossíntese.   
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RUPTURA BILATERAL DO LIGAMENTO LARGO DO ÚTERO NA ESPÉCIE OVINA 
 

GABRIEL MOLINARI DE MATTOS
MARCELO GEORGE MUNGAI CHACUR 

RAFAEL GUILHEN

Dentre as patologias que acometem o aparelho reprodutor feminino dos ruminantes, as alterações
nos ligamentos pélvicos e do útero, podem refletir na porcentagem de partos distócicos, resultando
na intervenção cirúrgica para fins de viabilizar o nascimento do feto. Dessa forma, a ruptura
bilateral do ligamento largo do útero tem grande importância econômica na espécie ovina devido à
gravidade do caso, e necessidade de descarte do animal, ocorrendo após o parto distócico.  O 
presente caso clínico objetiva descrever a ruptura bilateral do ligamento largo do útero em uma
ovelha mestiça no pós-parto de um único feto.         Uma fêmea da espécie ovina, com idade de 13 
meses foi trazida ao Hospital Veterinário da UNOESTE com relato de parto distócico há 15 dias. O 
animal apresentou aumento de volume na região perineal e perivulvar com prolapso do tipo cérvico-
vaginal, concomitante ao prolapso de reto. Foi realizada anestesia dissociativa com xilazina 2% -
0,2mg/kg via intramuscular, posteriormente realizou-se a anestesia epidural com lidocaina com 
vaso constritor a 2% - 4mg/kg com posterior redução do prolapso utilizando sutura de Bühner, bem
como do segmento do reto. A despeito das intervenções cirúrgicas o aumento de volume na região 
perivulvar e perineal não regrediram. Após 3 dias foi realizado exame ultrassonográfico e
constatou-se a presença da bexiga contígua ao aumento de volume, a qual foi puncionada guiada
por meio da ultrassonografia para fins de diagnostico diferencial do conteúdo herniado. Devido esta 
circunstância o animal foi submetido a uma nova intervenção cirúrgica, utilizando o mesmo
protocolo anestésico, durante a qual foi verificado por meio das técnicas semiológicas de inspeção e
palpação de ambos os ligamentos fechando o diagnóstico de ruptura bilateral dos mesmos. Optou-se 
pela eutanásia devido à impossibilidade de reversão do quadro. Durante o trans-operatório, 
procedeu-se a aplicação de cloreto de potássio 1mL/kg em solução de 19,1% via intra venosa
Conclui-se que, diante do exposto, deve-se atentar para as intercorrências do parto distócico com
aumento de volume na região perineal e perivulvar, levando-se a suspeitar da ruptura do ligamento 
largo uterino.  Foi realizada eutanásia deste animal devido o prognostico.   

 


