
Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
774 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

RESUMOS COM RESULTADOS ................................................................................................. 775 

RESUMOS DE PROJETOS ......................................................................................................... 799 

ARTIGOS COMPLETOS (RESUMOS) .......................................................................................... 812 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
775 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

RESUMOS COM RESULTADOS 

 

AÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE USO CULINÁRIO SOBRE SALMONELLA TPHYMURIUM E 
ESCHERICHIA COLI ............................................................................................................................ 777 

ALTERNATIVA FITOTERÁPICA PARA BOVINOS COM HEMATÚRIA ENZOÓTICA ............................... 778 

ANESTESIA PERIDURAL COM LIDOCAÍNA ASSOCIADA À XILAZINA, FENTANIL OU 
XILAZINA/FENTANIL PARA REALIZAÇÃO DE OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA EM CADELAS ...... 779 

AVALIAÇÃO DO PERFIL HEPÁTICO E LIPÍDICO DE CADELAS SUBMETIDAS À 
OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA ................................................................................................. 780 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE FRANGOS NA DISPERSÃO DE OVOS DE TOXOCARA CANIS NO MEIO 
AMBIENTE: UM ESTUDO EXPERIMENTAL ........................................................................................ 781 

EFEITO NEFROPROTETOR DA MELATONINA EM RATOS WISTAR INTOXICADOS 
EXPERIMENTALMENTE COM GENTAMICINA ................................................................................... 782 

EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE RESVERATROL SOBRE OS PARÂMETROS CLÍNICOS E PERFIL 
LIPÍDICO DE RATOS OBESOS ............................................................................................................ 783 

EFEITOS DE DIFERENTES ANTIVENENOS SOBRE A FUNÇÃO HEPÁTICA EM RATOS WISTAR ........... 784 

EFICÁCIA DO PLASMA RICO EM PLAQUETAS HOMÓLOGO NA FORMA GEL NO TRATAMENTO DE 
FERIDAS CIRÚRGICAS DE COELHOS SAUDÁVEIS .............................................................................. 785 

GABAPENTINA COMO ADJUVANTE NO CONTROLE DA DOR PÓS-OPERATÓRIA EM CADELAS 
SUBMETIDAS À MASTECTOMIA ....................................................................................................... 786 

HIALURONATO DE SÓDIO EM CÃES PORTADORES DE DISPLASIA COXO-FEMORAL ....................... 787 

INFLUÊNCIA DAS ESTAÇÕES SECA E CHUVOSA NA MORFOMETRIA DOS TESTÍCULOS, NAS 
CARACTERÍSTICAS DO SÊMEN E NAS PROTEÍNAS DO PLASMA SEMINAL POR SDS-PAGE EM TOUROS 
ZEBU E TAURINO .............................................................................................................................. 788 

PROCEDIMENTOS CLÍNICOS COM IMPACTOS POSITIVOS NO BEM-ESTAR DE BOVINOS ................ 789 

PROGRAMA PRÁTICA HOSPITALAR EM PRONTO SOCORRO DE MOLÉSTIAS INFECTO-CONTAGIOSAS 
DE ANIMAIS DOMÉSTICOS (PSMI) ................................................................................................... 790 

PROJETO CAPATAZ: REFLEXOS DA CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA RURAL NO INCREMENTO DA 
PRODUTIVIDADE ANIMAL ................................................................................................................ 791 

PREVALÊNCIA DE AFECÇÕES ORAIS E FATORES DE RISCO PARA A DOENÇA PERIODONTAL EM CÃES
 .......................................................................................................................................................... 792 

PERFIL ENZIMÁTICO DE INDICADORES DE LESÃO MUSCULAR DE DE EQUINOS ATLETAS DA RAÇA 
QUARTO-DE-MILHA.......................................................................................................................... 793 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
776 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

REFRIGERAÇÃO DE SÊMEN BOVINO COM OS DILUIDORES TRIS-LEITE, GLICINA-GEMA E GLICINA 
GEMA MODIFICADO ......................................................................................................................... 794 

RESPOSTA HUMORAL E AVIDEZ DE ANTICORPOS (IGY) EM FRANGOS INFECTADOS 
EXPERIMENTALMENTE COM TOXOCARA CANIS .............................................................................. 795 

USO DE PROTOCOLO DE CURTA DURAÇÃO COM IMPLANTE DE PROGESTERONA DENTRO E FORA 
DA ESTAÇÃO REPRODUTIVA EM OVELHAS SUBMETIDAS À IATF .................................................... 796 

USO DE PROTOCOLO DE LONGA DURAÇÃO COM IMPLANTE DE PROGESTERONA DENTRO E FORA 
DA ESTAÇÃO REPRODUTIVA EM OVELHAS SUBMETIDAS À IATF .................................................... 797 

USO DO TONÔMETRO DE APLANAÇÃO PORTÁTIL KOWA HA-2 NA MENSURAÇÃO DA PRESSÃO 
INTRAOCULAR EM GATOS ................................................................................................................ 798 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
777 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS  

   

 
 

AÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE USO CULINÁRIO SOBRE SALMONELLA TPHYMURIUM E 
ESCHERICHIA COLI 

 
POLIANA CAVALETI  

ROGERIO GIUFFRIDA  
 

Óleos essenciais vegetais são produtos de origem natural que podem ser utilizados como aditivos 
para realçar as características organolépticas de produtos alimentícios e conferir estabilidade aos 
alimentos frente a microrganismos deterioradores e patogênicos. Considera-se que os efeitos 
bacteriostáticos destes óleos estão relacionados a determinados compostos capazes de conferir 
um microambiente desfavorável ao desenvolvimento dos micro-organismos. A grande diversidade 
de usos e compostos no mercado justifica a elaboração de pesquisas para verificar sua 
aplicabilidade como aditivo para conservação de alimentos. Avaliar o efeito antimicrobiano de 
diferentes concentrações de óleos essenciais de alho, copaíba, coco e peixe frente a Escherichia 
coli e Salmonella Tphymurium. Os óleos de peixe, coco, alho e copaíba foram adquiridos no 
comércio de Presidente Prudente. Inicialmente, cada óleo foi diluído na concentração 50 mg/mL 
em solução solução aquosa de dimetilsulfóxido (DMSO) a 10%. A seguir, foram realizadas diluições 
seriadas em microplacas de poliestireno estéreis de 96 poços nas concentrações de 10 mg/mL, 5 
mg/mL, 2,5 mg/mL, 1,25 mg/mL, 0,625 mg/mL e 0,312 mg/mL em solução de DMSO a 10%. Em 
cada poço, adicionou-se 20µL de suspensão bacteriana de cepa padrão de Escherichia coli (ATCC® 
25922) correspondente a escala 0,5 de turbidimetria de MacFarlland. Os últimos dois poços de 
cada fileira foram utilizados como controle negativo (diluente com adição de 50µL de gentamicina 
na concentração de 40 mg/mL) e positivo (diluente puro sem adição de óleos). O procedimento 
acima foi repetido com uma cepa padrão de Salmonella enterica subsp enterica sorovar 
Tphymurium (CCCD - S 004, Cefar®).A microplaca com as bactérias inoculadas foi selada com 
plástico-filme e incubada a 37°C por 24-48 horas. Após a incubação, procedeu-se a semeadura de 
cada poço em agar entérico de Hektoin. Considerou-se que ocorreu efeito inibitório sobre as 
bactérias nos poços nos quais não foi verificado crescimento positivo. As amostras de E. coli e 
Salmonella não apresentaram sensibilidade frente as concentrações testadas, sendo capazes de 
crescerem frente a concentração máxima utilizada para cada óleo (10 mg/mL).  Os dados sugerem 
que os óleos testados não apresentam efeitos bacteriostáticos sobre bactérias entéricas Gram-
negativas com potencial para desencadear infecções em humanos, resultados condizentes com 
outros estudos similares. Desta forma, seu uso não é recomendado como método de conservação 
para alimentos de origem animal, que frequentemente podem ser expostos a agentes fecais, se as 
normas de higiene forem negligenciadas. Sugere-se a realização de testes adicionais com outros 
bioagentes para verificar as propriedades antimicrobianas destes produtos. Os óleos essenciais de 
alho, copaíba, coco e peixe não são recomendados como conservantes de alimentos que podem 
potencialmente contaminar-se com agentes bacterianos fecais.         
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ALTERNATIVA FITOTERÁPICA PARA BOVINOS COM HEMATÚRIA ENZOÓTICA 
 

DENNYS FERNANDES HIGASHI  
DIONE DE LIRA VANZO  

WILMAR SACHETIN MARÇAL  
 

O Estado do Paraná vem aumentando constantemente sua produção agropecuária, especialmente 
pela eficiente tecnologia e produtividade de bovinos. Entretanto, ainda demonstra alguns 
problemas na criação animal, apresentando graves enfermidades relacionadas à ingestão de 
vegetais tóxicos (MARÇAL et al., 2001). De grande repercussão nesse enfoque, destaca-se a 
Pteridium aquilinum ou Pteris aquilina, planta tóxica popularmente conhecida por samambaia dos 
campos, ou simplesmente samambaia (TOKARNIA et al., 2000). Trata-se de um vegetal de 
característica invasora, frequente em solos ácidos, arenosos e de baixa fertilidade. Conhecida por 
infestar campos, matas ciliares, capoeiras, beiras de matos e de estradas. A samambaia tem sido 
considerada a planta tóxica mais representativa aos prejuízos da pecuária bovina paranaense, 
ocorrendo em vários municípios. De acordo com Marçal et al., (2001), vários estudos foram 
conduzidos ao longo dos últimos anos, tentando alertar sobre o problema da toxidez, bem como 
medidas que possam amenizar as manifestações clínicas, o que significa menos prejuízos aos 
criadores. No que concerne ao tratamento de bovinos intoxicados pela planta, não há terapia 
específica, pois a toxidez pela planta pode rapidamente sucumbir os bovinos. O que existe em 
termos terapêuticos, são situações paliativas, embora muitas vezes não passem de 
tentativas. Avaliar a viabilidade terapêutica de dois compostos fitoterápicos em vacas que 
apresentam manifestação de microhematúria e/ou hematúria causada especificamente pelo 
vegetal tóxico Pteridium aquilinum. O grupo experimental, composto por 24 vacas que 
manifestaram microhematúria ou hematúria enzoótica receberam, por via oral, dose única de 30 
ml do composto UR4C. Após sete dias os animais receberam também, em dose única, por via oral, 
30 ml do composto UR5C. Os compostos UR4C e UR5C são fitoterápicos a base de auto-nosódio, 
em desenvolvimento para a terapêutica proposta. Entre os 24 animais que foram realizados o 
tratamento fitoterápico, apenas quatro puderam completar o tratamento, recebendo as duas 
doses. Um dos animais apresentou uma redução de 33,55 % no número de hemácias e os outros 
não apresentaram diminuição.Os níveis de densidade urinária sempre se mantiveram dentro dos 
parâmetros normais nos animais tratados.  Neste trabalho, como em muitos outros, houve 
dificuldade em se realizar o tratamento por completo nos animais que apresentam hematúria. 
Esse pequeno número de animais tratados completamente é devido à dificuldade do 
prosseguimento, pois durante o tratamento os animais são comercializados, com o propósito de 
evitar o prejuízo do risco de morte do animal. Constatamos a diminuição do parâmetro em 
somente um dos quatro animais (25%) que puderam ser realizados o protocolo completo. Ainda 
assim, devemos considerar a possibilidade de realização em escala maior de animais tratados, 
para se obter um resultado significativo.     PROEX, Hospital Veterinário da UEL, Escritórios locais 
da EMATER-PR.      
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ANESTESIA PERIDURAL COM LIDOCAÍNA ASSOCIADA À XILAZINA, FENTANIL OU 
XILAZINA/FENTANIL PARA REALIZAÇÃO DE OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA EM CADELAS 

 
THALITA LEONE AVES ROCHA  

RENATA NAVARRO CASSU  
GLAUCIA PRADA KANASHIRO  

CAMILA ANGELA BERNARDI  
DENIS ROBISON GOMES  

YUDNEY PEREIRA DA MOTTA  
 

Resultados satisfatórios têm sido relatados com o emprego da anestesia peridural para realização 
de diversos procedimentos cirúrgicos em cães, destacando-se mínimas alterações 
cardiorrespiratórias, controle da dor pós-operatória e redução do estresse transoperatório. 
 Objetivou-se comparar os efeitos cardiorrespiratórios, eletrocardiográficos e analgésicos 
intraoperatórios decorrentes da anestesia peridural com lidocaína associada à xilazina, fentanil, ou 
xilazina/fentanil em cadelas submetidas à ovariosalpingohisterectomia.  Este estudo foi aprovado 
pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Instituição de Origem, sob o protocolo 
n.1192, realizado de acordo com os princípios éticos na experimentação animal.Vinte e uma 
cadelas foram tranquilizadas por via intramuscular com acepromazina (0,05 mg/kg), seguindo-se a 
indução anestésica com propofol pela via intravenosa(4 mg/kg), para a realização da punção 
lombossacra. Os animais foram distribuídos equitativamente em três tratamentos, administrados 
por via peridural: 0,2 mg/kg de xilazina (T-X); 5 ?g/kg de fentanil (T-F); 0,1 mg/kg de xilazina/2,5 
?g/kg de fentanil (T-XF). Lidocaína 2% foi adicionada em todos os tratamentos, perfazendo um 
volume final de 0,4 mL/kg. Foram avaliados: frequência cardíaca (FC), ritmo cardíaco, frequência 
respiratória (f), pressão arterial sistólica (PAS), oxicapnografia, necessidade de suplementação 
anestésica intra-operatória, grau de relaxamento muscular e efeitos adversos. Na análise 
estatística foram empregados ANOVA e teste de Tukey (p < 0, 05). Não houve diferença entre os 
tratamentos nas variávies cardiorrespiratórias e no grau de relaxamento muscular. Após a 
anestesia peridural, houve redução da FC, f e PAS, porém os valores mantiveram-se dentro da 
normalidade para a espécie canina. Bloqueio átrio-ventricular de primeiro grau foi observado em 
todos os tratamentos. Durante a cirurgia foi necessária suplementação anestésica em 14,2%, 
42,8% e 85,7% dos animais, nos tratamentos T-F, T-XF e T-X, respectivamente.  Os achados do 
atual estudo corroboram relatos prévios que evidenciaram mínimas alterações 
cardiorrespiratórias com o uso da anestesia peridural em cães. No entanto em nenhum dos 
tratamentos, o bloqueio anestésico foi suficiente para a manipulação ovariana em 100% dos 
animais.  Todos os tratamentos determinaram discretas alterações cardiorrespiratórias, com 
menor necessidade de suplementação anestésica intra-operatória no tratamento T-F.         
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AVALIAÇÃO DO PERFIL HEPÁTICO E LIPÍDICO DE CADELAS SUBMETIDAS À 

OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA 
 

JULIANA DUARTE FRANÇA E SILVA  
HELOÍSE RANGEL DINALLO  

ANA PAULA MATTOSO MISKULIN CARDOSO  
ALVARO SIQUEIRA SILVA  

RAYSSA VICENTE KRETCHETOFF BARBOSA  
JULIANA YUMI SAKITA  

DIEGO ROBERTO PEREIRA  
INES CRISTINA GIOMETTI  

ROGERIO GIUFFRIDA  
 

A castração ou ovariosalpingohisterectomia (OSH) é um importante fator de risco para o desenvolvimento 
da obesidade canina, possivelmente devido à diminuição da taxa metabólica basal, aumento da ingestão de 
alimentos e/ou sedentarismo.A obesidade é considerada uma condição patológica caracterizada por um 
acúmulo de gordura maior que o necessário para o bom funcionamento dos sistemas corporais, sendo 
suficiente para deteriorá-los e prejudicar a saúde e bem-estar animal, levando o aumento da incidência de 
algumas enfermidades como resistência à insulina, diabetes mellitus, lipidose hepática, dislipidemias, 
pancreatite síndrome metabólica e outras. O objetivo deste estudo foi avaliar a bioquímica sérica e a 
glicemia de cadelas submetidas à OSH correlacionando estes dados com o ganho de peso dos 
animais. Foram utilizadas neste estudo 14 cadelas clinicamente sadias, de idades diferentes e sem padrão 
racial definido. Amostras de sangue desses animais foram colhidas antes da castração e 3 e 6 meses após a 
OSH para a dosagem de ALT, AST, ureia, gama GT, triglicerídeos, colesterol e glicose. Os animais foram 
pesados e o escore corporal foi aferido nos mesmos momentos. A ANOVA de medidas repetidas seguida de 
Tukey-Kramer, foi adotada para os parâmetros analisados. Percentuais de ganho de peso e escore corporal 
foram submetidos ao teste t-pareado e ao teste de Friedman, respectivamente. As correlações foram 
verificadas pelos coeficientes de correlação de Pearson seguidos de teste t (p < 0,05).   No momento da 
castração e após três meses da OSH, a maioria dos animais apresentava escore corporal 4, considerado 
ideal. Após seis meses de castração as cadelas, apresentaram ganho de peso (p=0,001) e aumento de 
escore corporal (p=0,0168).As concentrações de ALT, AST, Gama GT, ureia e triglicerídeos se mantiveram 
dentro dos níveis normais para a espécie e não apresentaram alterações significativas após a castração. Os 
valores de concentração de colesterol sérico obtidos em todos os tempos estavam dentro dos valores de 
referência para a espécie, cuja variação é de 135 a 270 mg/dL. Após três meses de castração, observou-se 
uma redução significativa desse parâmetro em relação ao aferido no momento da OSH (p=0,0383), porém 
o colesterol sérico correlacionou-se positivamente e moderadamente com o percentual de ganho de peso. 
Após seis meses de castração não houve alteração do colesterol total e nem correlação deste com o 
percentual de ganho de peso. A glicemia encontrava-se dentro dos valores de normalidade para a espécie 
em questão (65 a 127 mg/dL) em todos os momentos. Após três e seis meses da castração, observou-se 
uma redução significativa na concentração de glicose (p=0,0033). A OSH provoca aumento de peso e de 
escore corporal nas cadelas. Também, provoca redução dos níveis de colesterol, sem alterar os outros 
parâmetros bioquímicos analisados. Há correlação positiva entre o ganho de peso e os níveis de colesterol 
nos primeiros 3 meses da castração das cadelas. 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE FRANGOS NA DISPERSÃO DE OVOS DE TOXOCARA CANIS NO MEIO 
AMBIENTE: UM ESTUDO EXPERIMENTAL 

 
YSLLA FERNANDA FITZ BALO MERIGUETI  

VAMILTON ALVARES SANTARÉM  
 

A toxocaríase é uma importante zoonose de distribuição mundial. Conhecida também como larva 
migrans visceral/ocular, a doença é transmitida principalmente pela ingestão de solo contaminado 
com ovos de Toxocara canis, um nematódeo de cães. A doença pode ser também transmitida pelo 
consumo de carne mal cozida/crua de hospedeiros paratênicos, como as aves. Apesar da 
importância desses hospedeiros, estudos sobre dispersão e infectividade de ovos eliminados no 
ambiente por esses animais são escassos na literatura. O presente estudo teve o objetivo de 
avaliar o papel de frangos como dispersores de ovos de Toxocara canis no meio ambiente. Foram 
utilizados 40 frangos de corte, da linhagem Cobb, com 60 dias de idade, e distribuídas, por sorteio, 
em três grupos. As aves dos grupos GI (n=16) e GII (n=16) foram infectadas por via oral (gavagem) 
com 5000 ovos larvados e 5000 ovos não embrionados de T. canis, respectivamente. Um terceiro 
grupo (n=8) serviu como controle. Após infecção, amostras de fezes foram analisadas (método de 
centrifugo-sedimentação), e quatro animais dos GI e GII, e duas aves do GIII foram eutanasiados, 
após 24 horas, 72 horas e 7 dias pós-infecção (PI). Após eutanásia, o fígado foi submetido à técnica 
de Baermann, para recuperação de larvas. A infectividade dos ovos eliminados nas fezes foi 
avaliada através de bioensaio com camundongos (n=6). Para análise estatística, as médias de 
larvas e ovos não larvados recuperados foram transformadas em base logarítmica, de acordo com 
a equação: [log(média de ovos/larvas+1)], para normalização dos dados. Após transformação, os 
dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) seguida pelo teste de Tukey, 
considerando-se significativos os valores de p < 0,05. No grupo de aves infectadas com ovos 
larvados (GI), 50% (8/16) eliminaram ovos, enquanto no GII, a presença de ovos foi observada nas 
fezes de todas as aves. A eliminação de ovos nos dois grupos foi observada a partir de 2 a 6horas 
PI, quando foi constatado o maior número dessas estruturas. Houve redução gradativa do número 
médio de ovos dentro das primeiras 24 horas PI em ambos os grupos, e de forma significativa 
(médias na base logarítmica) no GII. Após 72 horas, nenhum ovo foi recuperado nas fezes. Em 
relação à análise dos fígados das aves, apenas no GI foram recuperadas larvas. Houve uma maior 
recuperação das larvas após 72 horas de infecção, porém não houve diferença significativa entre 
os momentos, quando da comparação das médias das larvas na escala logarítmica. No bioensaio, 
observou-se que as larvas foram recuperadas em todos os camundongos infectados. O nosso 
estudo comprova, pela primeira vez, que os frangos são capazes de dispersar ovos embrionados e 
não embrionados de T. canis. A dispersão e infectividade dos ovos mostra que esses hospedeiros 
podem ser importantes na cadeia epidemiológica da toxocaríase. Conclui-se que frangos de corte 
apresentam potencial de dispersão de ovos de T. canis no ambiente.    Unoeste/CNPq (Bolsa 
PIBIC).     
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ANA MARIA SILVA CAMARGO  

RENATA VIDEIRA ANDRADE DOS SANTOS  
PATRÍCIA CRISTINE NOGARINI PAULINELI  

NATANA PADOVANI EDERLI  
ROSA MARIA BARILLI NOGUEIRA  

 
A injúria renal aguda (IRA) pode ser definida como um abrupto declínio da filtração glomerular 
resultante de isquemia ou toxicidade. Uma dos maiores causadoras de nefrotoxicidade são as 
drogas e dentre elas se destacam os aminoglicosídeos da qual faz parte a gentamicina. Esta classe 
de antibióticos é responsável por 20% de incidência de IRA em pacientes que são submetidos a 
esta terapêutica e podendo chegar a 50% em pacientes com terapias instituídas por mais de 2 
semanas. O estudo se justifica pela grande incidência de pacientes com injúria renal e pela 
necessidade de uso de protocolos terapêuticos padronizados eficientes e de segurança. O objetivo 
do estudo foi Investigar o possível efeito nefroprotetor da melatonina na injúria renal aguda 
induzida por gentamicina por meio de exames laboratoriais (uréia, creatinina, ALT, AST, CK, GGT, 
hemograma) e histopatologia. O experimento foi aprovado pela Comissão de ètica em uso de 
animais (CEUA) e realizado de acordo com as normas técnicas de Biossegurança e Ética. Para o 
trabalho os animais foram disponibilizados pelo Biotério Central da UNOESTE. Foram utilizados 80 
ratos Wistar, fêmeas, com peso médio de 200 g e 60 dias de idade, distribuídos em 4 grupos (n=10 
cada grupo) e tratados com: . Grupo Controle (GC): etanol 5% em SF 0,9% (2 ml/Kg/dia) via 
intraperitoneal; . Grupo Gentamicina (GG): gentamicina a 100 mg/Kg/dia via intraperitoneal; . 
Grupo Melatonina (GM): melatonina a 15 mg/Kg/dia via intraperitoneal; . Grupo Genta + Melato 
(GGM): 100 mg/Kg/dia de gentamicina e após 1 hora 15 mg/Kg/dia de melatonina, ambos via 
intraperitoneal. Os animais foram avaliados durante 6 dias, e 24 horas após a última injeção foi 
realizado a punção cardíaca para coleta do sangue e colheita de material (fragmento do rim) para 
histopatologia.  Até o presente momento os resultados parciais mostram elevação das médias nos 
níveis de uréia e creatinina nos animais do GG com redução significativa no GGM.  Os demais 
grupos não apresentaram alterações em uréia e creatinina. Conclui-se até o presente momento 
uma possível ação nefroprotetora da melatonina nos animais tratados com 
gentamicina.    UNOESTE     
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EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE RESVERATROL SOBRE OS PARÂMETROS CLÍNICOS E PERFIL 
LIPÍDICO DE RATOS OBESOS 

 
SILVIA M. C. FRANCO ANDRADE  

NÁDIA DE ARAUJO MIGUEL  
FELIPE FRANCO NASCIMENTO  

HELOÍSE RANGEL DINALLO  
 

A obesidade vem se destacando como um dos mais importantes problemas de saúde pública e sua 
incidência aumentou muito nas duas últimas décadas. Como consequência ocorre uma série de 
prejuízos metabólicos e sobrecarga ao sistema cardiovascular e hepático. Várias funções biológicas 
têm sido atribuídas ao resveratrol que ocorrem naturalmente em várias plantas, incluindo as 
uvas. Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da suplementação com o resveratrol sobre 
os parâmetros clínicos peso corporal e gordura visceral e o perfil lipídico e hepático de ratas 
Wistar submetidas à dieta hiperlipídica para indução da obesidade.  O projeto foi aprovado pelo 
CEUA (n.1195). Sessenta e quatro ratas Wistar foram divididas em 4 grupos com 16 animais cada: 
Grupo Controle Magro (CM); Grupo Controle Obeso (CO); Grupo Resveratrol Magro (RM) e Grupo 
Resveratrol Obeso (RO). Os animais dos grupos CM e RM foram alimentados com ração comercial 
e os animais dos Grupos CO e RO foram alimentados com dieta palatável hiperlipídica (DPH). Os 
animais dos grupos CM e CO receberam suplementação de placebo, via oral, por gavagem e os 
animais dos grupos RM e RO receberam suplementação de 30mg de resveratrol/kg de peso/dia 
diluído, via oral, por gavagem. Ao final de 6 semanas os animais foram submetidos à anestesia 
geral para coleta de sangue e posterior eutanásia. Foram avaliados os parâmetros peso corporal e 
da gordura visceral e os perfis lipídico e hepático séricos e análise histopatológica do fígado.  A 
administração de resveratrol durante 6 semanas não induziu perda de peso corporal e também 
não reduziu os parâmetros do perfil lipídico, porém inibiu a elevação das enzimas hepáticas 
aspartato aminotransferase (AST) e fosfatase alcalina (FAL) e menor ocorrência de esteatose (75%) 
no grupo RO em comparação com o grupo CO (85%).  O resveratrol diminuiu as enzimas hepáticas 
AST e FAL e a ocorrência de esteatose hepática, mas aumentou os níveis séricos de alanina 
aminotransferase (ALT) em ratas obesas e não interferiu na perda de peso corporal e no perfil 
lipídico.  Podemos concluir, que o resveratrol num período curto de tratamento, durante 6 
semanas, promoveu um efeito positivo na função hepática e mais estudos devem ser realizados, 
inclusive com adição de exercícios físicos, para elucidar melhor os efeitos do resveratrol em 
pacientes magros e obesos num período curto de tratamento.    Unoeste     
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EFEITOS DE DIFERENTES ANTIVENENOS SOBRE A FUNÇÃO HEPÁTICA EM RATOS WISTAR 
 

ROSA MARIA BARILLI NOGUEIRA  
HERNANI CESAR BARBOSA SANTOS  

LUCAS BATISTA DOS SANTOS  
 

Os acidentes ofídicos em alguns países estão entre as 10 principais causas de morte e a 
soroterapia heteróloga é o único tratamento eficaz há mais de 100 anos. No entanto, problemas 
na sua produção e controle até hoje não foram totalmente resolvidos e reações adversas precoces 
e tardias à soroterapia são comuns. Na maioria dos relatos de caso, os achados clínicos e 
laboratoriais estão relacionados ao sujeito que já havia sido picado e recebido a soroterapia, assim 
fica a dúvida se as alterações só estão relacionadas à ação do veneno ou também a ação do soro. 
O estudo se justifica pois estudos relatam evidências que quantidades excessivas de antiveneno 
estão sendo utilizadas, resultando em uma elevada incidência de reações. Desta forma, este 
estudo teve como objetivo avaliar a ação de diferentes antivenenos sobre a função hepática em 
ratos Wistar Cento e cinqüenta animais foram distribuídos em 5 grupos como se segue: grupo 1 
(G1)- receberam soro anticrotálico para uso humano; grupo 2 (G2)- soro antibotrópico para uso 
humano; grupo 3 (G3)- soro antibotrópico-crotálico para uso humano; grupo 4 (G4)- soro 
antibotrópico-crotálico para uso veterinário; grupo 5 (G5 controle)- receberam solução fisiológica. 
Foi realizado dosagem sérica de alaninoaminotransferase, aspartato aminotransferase, 
gamaglutamiltransferase, fosfatase alcalina e histopatologia do fígado com 2, 8 e 24 horas. Os 
testes estatisticos utilizados foram de análise de variância com contrastes pelo método de Tukey, 
Anova e Kruskal-Wallis. O nível de significância adotado foi de 5%. Nos grupos tratados com 
antiveneno, observou-se aumentou de alanino aminotransferase e da fosfatase alcalina, ausência 
de alteração de aspartato aminotransferase e gamaglutamiltransferase, além de congestão, 
diminuição de glicogênio, degeneração vacuolar, hiperplasia das células de Kupffer e necrose 
centrolobular na análise hitopatológica  Os antivenenos utilizados neste ensaio, quando 
administrados por via intraperitoneal, causaram alterações hepáticas em ratos Wistar, sugerindo 
assim novos estudos relacionados a adequação da conduta quanto a dose de soro a ser usada no 
acidente ofídico, necessidade de produção de soros de maior qualidade e de maior segurança aos 
pacientes.    UNOESTE     
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EFICÁCIA DO PLASMA RICO EM PLAQUETAS HOMÓLOGO NA FORMA GEL NO TRATAMENTO DE 
FERIDAS CIRÚRGICAS DE COELHOS SAUDÁVEIS 

 
VIVIANE MARIA CODOGNOTO  

CECÍLIA BRAGA LAPOSY  
 

O gel de plasma rico em plaquetas (PRP) é apontado como a mais recente linha de colas teciduais 
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, com a vantagem adicional, de ter 
baixo custo e ser acessível. O presente objetivou avaliar as alterações clínicas e histopatológicas 
das feridas cirúrgicas tratadas com PRP homólogo na forma gel em coelhos saudáveis. Foram 
utilizados 12 coelhos, sendo 6 machos (3 doadores) e 6 fêmeas (3 doadoras) da raça Nova 
Zelândia. Os animais doadores foram anestesiados para coleta de 4ml de sangue venoso para o 
preparo do PRP. Nos animais que sofreram o procedimento cirúrgico, foi realizada a contenção e 
tricotomia da região dorsal e em seguida estes foram anestesiados e aplicado previamente 
anestésico local no local da lesão para realização da ferida cirúrgica. A ferida do lado esquerdo (A) 
foi tratada com solução de cloreto de sódio a 0,9%® e a ferida do lado direito (B) foi tratada com 
PRP homólogo na forma gel.  Os animais foram avaliados em todos os em relação ao peso, sem 
variações importantes (peso médio 3,0±1,0kg), e sem alterações de comportamento. O aspecto 
das feridas (A e B) permaneceu com coloração rósea durante todo o experimento, sem 
características macroscópicas de contaminação, excesso de granulação, dor ou presença de 
exsudato. A reepitelização foi total e não houve presença de crosta fibrino-leucocitárias nos 
coelhos.  Com relação ao percentual de contração das feridas, observou-se que 95% das lesões 
cirúrgicas cicatrizaram totalmente no grupo controle e 99% nos animais que receberam o PRP, 
com diferenças estatísticas significativas em quase todas as comparações realizadas entre 
momentos dentro do mesmo grupo. A mesma observação foi relatada em trabalhos com enxertos 
cutâneos em feridas crônicas e enxertos de pele em coelhos, fato este que evidencia a ação dos 
fatores de crescimento e citocinas presentes nas plaquetas, sendo estas fundamentais para o 
processo de aceleração cicatricial. Segundo a análise histopatológica não houve diferenças 
estatísticas entre as feridas A e B, quanto as variáveis reepitelização, crosta fibrino-leucocitária, 
neovascularização, presença de fibroblastos e fibras e infiltrado inflamatório classificado segundo 
intensidade, tipo celular e concentração de macrófagos.  Conclui-se que o uso do PRP homólogo é 
uma alternativa viável para o tratamento de feridas em pacientes que não podem realizar a coleta 
de sangue para o preparo do PRP autólogo. Contudo, mais estudos são necessários para 
determinar a eficácia dessas fontes de fatores de crescimento do PRP homólogo.     Unoeste     
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GABAPENTINA COMO ADJUVANTE NO CONTROLE DA DOR PÓS-OPERATÓRIA EM CADELAS 
SUBMETIDAS À MASTECTOMIA 

 
GIULIANNE CARLA CROCIOLLI  

RENATA NAVARRO CASSU  
RAFAEL CABRAL BARBERO  

GABRIEL MONTORO NICÁCIO  
THALITA LEONE AVES ROCHA  

DENIS ROBISON GOMES  
 

Recentemente, muitos estudos têm relatado a eficiência da gabapentina como adjuvante no 
tratamento da dor pós-cirúrgica em seres humanos. No entanto, há pouca informação na 
literatura vigente sobre o potencial analgésico deste fármaco na espécie canina.  Objetivou-se 
avaliar a eficácia da gabapentina como adjuvante no controle da dor pós-operatória em cadelas 
encaminhadas à mastectomia.  Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 
Animais (CEUA) da Instituição de Origem, sob o protocolo n.1182, realizado de acordo com os 
princípios éticos na experimentação animal.Vinte cadelas (10,5±3 anos; 3,3 kg - 34 kg, ASA II e III) 
foram distribuídas aleatória e equitativamente em dois grupos: Gabapentina: tratamento por via 
oral (PO) com solução de gabapentina (10 mg/kg), 120 minutos antes da cirurgia, seguindo-se a 
administração da mesma dose a cada 12 horas, durante três dias subsequentes à cirurgia; Placebo: 
tratamento com solução placebo, administrado conforme descrito para Gabapentina. Todos os 
animais foram tranquilizados por via intramuscular (IM) com acepromazina (0,03 mg/kg), em 
associação à morfina (0,5 mg/kg). Vinte minutos após, foi iniciada a infusão contínua intravenosa 
(IV) de morfina (0,1mg/kg/h), que foi mantida até o término do procedimento cirúrgico. A indução 
e manutenção anestésicas foram realizadas com propofol (dose efeito, IV) e isofluorano, 
respectivamente. Meloxicam (0,2mg/kg, IV), foi administrado antes da cirurgia, sendo mantido na 
dose diária de 0,1 mg/ kg PO, durante 10 dias. No pós-operatório a analgesia foi avaliada por um 
observador cego, durante 72 horas após extubação traqueal utilizando-se a Escala Analógica Visual 
Interativa e Dinâmica (EAVID) e a Escala Composta de Glasgow Modificada (ECGM). Analgesia de 
resgate (morfina: 0,5mg/kg IM) foi administrada caso a EAVID e/ou a ECGM fossem maiores que 
50% e 33% da pontuação máxima, respectivamente. A sedação foi avaliada por sistema de escore. 
Empregou-se ANOVA, testes de Tukey, Mann-Whitney e Friedman quando indicado (p < 0,05). 
 Não houve diferença significativa entre os tratamentos em relação ao peso corpóreo, idade, 
tempo cirúrgico, escores de dor e de sedação. Analgesia de resgate foi mais frequente no Placebo 
(8/10 cães) em relação ao Gabapentina (6/10 cães), com tendência à diferença entre grupos (p = 
0,06). No atual estudo, apesar da ausência de diferença estatística entre os grupos em relação aos 
escores de dor, a necessidade de analgesia suplementar pós-operatória foi 40% menor nos 
animais tratados com a gabapentina em relação ao tratamento placebo, corroborando estudos 
prévios desenvolvidos em seres humanos. A gabapentina pode contribuir para o controle da dor 
pós-mastectomia em cadelas. Estudos envolvendo maior número de animais são recomendados 
para comprovar este efeito.     Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo     
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HIALURONATO DE SÓDIO EM CÃES PORTADORES DE DISPLASIA COXO-FEMORAL 
 

POLIANA CAVALETI  
RENATA NAVARRO CASSU  

GABRIEL MONTORO NICÁCIO  
REJANE BATISTA BRINHOLI  

 
A administração intra-articular (IA) do hialuronato de sódio (HS) tem sido uma opção satisfatória 
para o tratamento de doenças articulares degenerativas, resultando em efeito antálgico e anti-
inflamatório.  Objetivou-se avaliar a eficiência da administração IA de HS em cães portadores de 
displasia coxo-femoral (DCF).  Foram avaliados oito cães, com graus D e E de DCF, cujo diagnóstico 
foi confirmado por exame radiográfico. Sete dias após a confirmação diagnóstica da DCF, os 
animais foram tratados com HS (5mg para cães com peso corpóreo de até 10 kg/10mg para cães 
com peso corpóreo superior a 10 kg) administrado por via IA, bilateralmente. Os graus de 
claudicação, desconforto e mobilidade foram avaliados por sistema de escore pelo pesquisador e 
através de questionários respondidos pelos proprietários dos cães. Essas mensurações foram 
feitas sete dias antes da injeção IA (-7), no dia da injeção IA (0), 2, 4, 8 e 12 semanas após o 
tratamento IA. Na analise estatística foram empregados ANOVA e teste de Tukey (p < 0, 05). 
 Houve redução significativa no grau de desconforto e no grau de claudicação, com melhora da 
mobilidade dos animais 2, 4, 8 e 12 semanas após a injeção IA em relação aos valores basais.  Os 
resultados do atual estudo corroboram achados prévios relatados em seres humanos que 
evidenciaram redução da dor, melhora da função motora e da qualidade de vida de pacientes 
portadores de processos degenerativos articulares.  Conclui-se que a administração IA de HS pode 
contribuir para o incremento da qualidade de vida de cães portadores de DCF, sendo uma 
alternativa viável para o controle da dor desses pacientes.         
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INFLUÊNCIA DAS ESTAÇÕES SECA E CHUVOSA NA MORFOMETRIA DOS TESTÍCULOS, NAS 

CARACTERÍSTICAS DO SÊMEN E NAS PROTEÍNAS DO PLASMA SEMINAL POR SDS-PAGE EM TOUROS 
ZEBU E TAURINO 

 
MARCELO GEORGE MUNGAI CHACUR  

LUCIANA MACHADO GUABERTO  
VAGNER CAMARINI ALVES  

EUNICE OBA  
ALCIDES AMORIM RAMOS  

 
O plasma seminal é um conjunto de secreções produzidas pelos órgãos acessórios do aparelho 
reprodutor masculino.As alterações climáticas que afetam a gametogênese podem resultar em 
baixa eficiência reprodutiva em touros.A Eletroforese é uma técnica que auxilia no diagnóstico de 
patologias da reprodução e na diferenciação do animal em relação à fertilidade relacionado com 
as alterações climáticas. O objetivo foi estudar a influência dos períodos seco e chuvoso na 
morfometria dos testículos, nas características do sêmen e nas proteínas do plasma seminal por 
eletroforese SDS-PAGE em touros Nelore e Simental. Foram utilizados 5 touros Nelore e 2 
Simental,com 4 anos.O sêmen foi coletado durante o período chuvoso (primavera e verão) com 
temperatura média 29°C e período seco (outuno e inverno) com média de 19°C e um intervalo de 
15 dias entre as coletas.Foram obtidos e analisados 154 ejaculados e realizadas as mensurações do 
escroto e testículos.As amostras do plasma seminal foram centrifugadas e armazenadas a -196°C 
para eletroforese.Foram utilizadas 60 amostras.As proteínas foram extraídas de 200µL por 
amostra em solução de 0.625M Tris-HCl,pH 6.8;2% SDS,5% ß-mercaptoetanol e 20% de glicerol.A 
concentração da proteína foi mensurada usando o espectrofotômetro PF-901.Os géis foram 
submetidos a fotodocumentação e analisados por Doc-IT-LS 6.0 software.Utilizou-se o GLM-
SAS,no nível de 5%. A expressão VT (volume testicular)=0.0396x(média do comprimento dos 
testículos)x(circunferência escrotal)2,com VT=460.14cm3 para touros Simental durante o período 
chuvoso e VT=571.26cm3 no período seco.Touros Nelore apresentaram VT=524.75cm3 durante o 
período chuvoso e VT=515.13 cm3 durante o seco.O VT na raça Simental aumentou na estação 
seca,enquanto nos Nelore houve um aumento no período chuvoso.Houve aumento (P > 0,05) em 
defeitos maiores durante a estação chuvosa para as duas raças.Defeitos maiores para Simental 
(18.75±7.48% período chuvoso;10.33±3.72% período seco) e para touros Nelore (10.94±6.95% 
período chuvoso;5.86±2.15% período seco).Os pesos moleculares das bandas variaram entre 4 e 
205kDa.A proteína de 30kDa apareceu em ambas as raças e períodos.A banda de 179kDa apareceu 
no período seco em 43% para Touros Nelore e em 14% na Simental. Para o comprimento dos 
testículos houve diferença significativa entre raças e estações.A variação pode ser devido à 
adaptação e plasticidade anatômica dos testículos em relação aos períodos.A elevação do VT nos 
touros Simental durante o período seco pode ter resultado na diminuição de defeitos maiores com 
melhoria na qualidade do sêmen.Defeitos totais durante o período chuvoso para a raça Simental 
geraram uma queda na qualidade do sêmen. As patologias espermáticas foram menores no 
período seco. Os períodos do ano afetam a morfometria dos testículos e a composição protéica do 
plasma seminal em touros. A banda protéica de 179 kDa foi encontrada em touros Nelore durante 
os dois períodos analisados,um fato não descrito na literatura.     CNPq     
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PROCEDIMENTOS CLÍNICOS COM IMPACTOS POSITIVOS NO BEM-ESTAR DE BOVINOS 
 

WILMAR SACHETIN MARÇAL  
DANIEL AUGUSTO DA SILVA  

 
O Hospital Veterinário da Universidade Estadual de Londrina (HV-UEL) é centro de referência no 
diagnóstico e terapêutica dos animais domésticos desde 1971, com expressiva casuística clínica. 
Seu funcionamento, com plantão de 24 horas, possibilita efetivo de animais enfermos com 
distintas doenças em diferentes sistemas orgânicos. Além disso, os atendimentos são efetuados a 
campo, de modo itinerante, permitindo atuar nos bovinos doentes mais rapidamente na 
convalescença.  Com essa demanda e, baseado nos princípios de bem-estar animal, há cinco anos 
iniciaram-se alguns procedimentos terapêuticos de reduzido impacto no comportamento reativo 
dos bovinos.  Dois tratamentos tornaram-se rotineiros na clínica médica de bovinos naturalmente 
doentes. A primeira refere-se ao combate aos parasitas. Com formulações comerciais modernas, 
somente a versão pour on foi utilizada contra os carrapatos, bernes e vermes. Os estudantes 
foram treinados para aplicação padronizada, abordando os animais pelo lado esquerdo e fluindo o 
produto na direção da esquerda para a direita. Isso permite distribuição uniforme do produto, 
com destreza e habilidade de manuseio pelo melhor aproveitamento da função motora e cognitiva 
de cada indivíduo.  Pela técnica de aplicação pour on já foram medicados 132 bovinos adultos, 
com dose calculada com base no peso, com rapidez no procedimento e excelente distribuição do 
produto. Na técnica da fluidoterapia por via intraperitoneal, o acesso foi feito pelo lado direito do 
bovino, utilizando agulha específica, acoplada ao equipo, posicionada a 90° em relação ao solo, 
ultrapassando a pele, o tecido subcutâneo e três camadas musculares, chegando à cavidade 
abdominal. Por essa via o fluxo foi contínuo, havendo ótima absorção e pouca diurese em relação 
a aplicação intravenosa. As infusões foram realizadas com diferentes soluções cristalóides em 
volumes que variavam de 2 a 5 litros em vacas, somadas de complexos vitamínicos, protetores 
hepáticos, borogluconato de cálcio, glicose e iodeto de sódio. A técnica foi utilizada em 432 
bovinos adultos, e o tempo médio para cada litro infundido foi de 20,24 minutos. Em ambos 
procedimentos o animal não sofreu qualquer agressão ou estresse, pois com contenção simples, 
as aplicações se fizeram de forma prática e eficiente. Ainda foi possível observar que nas duas 
técnicas terapêuticas, realizaram-se os volumes apropriados das soluções, com segurança e num 
espaço de tempo reduzido. Os animais não se sentiram ameaçados, por não perceberem o 
veterinário aplicando os produtos, pois este se encontrava fora do campo de visão binocular do 
bovino.  Nas duas técnicas analisaram-se as respostas dos animais durante os tratamentos, com 
monitoramento por meio de observação clínica e comportamental, sem constatação de alterações 
negativas. O escopo está em formar estudantes para procedimentos terapêuticos que utilizem 
técnicas sem interferências significativas no bem-estar animal, com menos impacto no 
comportamento dos bovinos.         
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PROGRAMA PRÁTICA HOSPITALAR EM PRONTO SOCORRO DE MOLÉSTIAS INFECTO-CONTAGIOSAS 
DE ANIMAIS DOMÉSTICOS (PSMI)  

 
WILMAR SACHETIN MARÇAL  

 
No curso de Medicina Veterinária das Escolas Brasileiras, o sistema acadêmico deve prever 
execução de atividades complementares, tais como estágios extracurriculares, projetos de ensino, 
pesquisa ou extensão. Assim surgiu em 2011, o PROGRAMA PRÁTICA HOSPITALAR EM PRONTO 
SOCORRO DE MOLÉSTIAS INFECTO-CONTAGIOSAS DE ANIMAIS DOMÉSTICOS (PSMI), no Hospital 
Veterinário (HV) da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Neste Programa de Ensino, as 
atividades são práticas e realizadas no Plantão Veterinário, em funcionamento desde 1993.   Esse 
Programa de Ensino objetiva proporcionar ao discente oportunidade de vivências práticas, 
estabelecendo elo entre os conhecimentos teóricos adquiridos com a prática profissional na área 
de moléstias infecto-contagiosas dos animais de companhia.  São nove professores orientadores e 
os alunos desenvolvem atividades durante o período letivo ou de férias acadêmicas, dispondo de 
quatro horas livres, no período matutino, vespertino ou noturno. Os discentes se previnem sobre 
os riscos de zoonoses recebendo vacinas no Hospital de Clínicas da UEL. Utilizam jaleco branco, 
termômetro clínico, estetoscópio e lanterna. Obedecem as normas gerais do HV-UEL, mantendo 
ambiente limpo, repondo medicamentos nos ambulatórios, destinando o lixo hospitalar e 
preservando a boa relação com os proprietários dos animais. As atividades práticas dos alunos se 
referem ao acompanhamento da rotina aos animais de companhia no HV-UEL; realização, sob 
supervisão, de exames físicos, colheita de material biológico e exames específicos dos animais 
atendidos; prescrições supervisionadas de tratamentos para as enfermidades dos animais 
internados no Setor de Isolamento do HV-UEL; além de orientação aos proprietários sobre manejo 
sanitário e profilaxia das zoonoses.  O projeto já contemplou 67 alunos, que auxiliam professores e 
residentes nos plantões em períodos escalonados, sem prejuízo acadêmico. Durante os anos de 
2001 a 2013 o Setor já atendeu 824 cães, sendo Parvovirose e Cinomose as enfermidades mais 
presentes, com 602 internamentos, o que possibilitou recuperar um expressivo número de 
animais enfermos. Nos animais com Cinomose neurológica, a situação impõe conduta ética e 
humanística. Discentes já tiveram a possibilidade de elaborar futuro Trabalho de Conclusão de 
Curso com a demanda real do Programa.  Um programa de formação complementar na graduação 
deve promover a participação de estudantes na realização de práticas acadêmicas e reais. Com 
esse escopo o Programa PSMI tem sido pragmático pela farta casuística, flexibilidade de horários 
disponíveis, sem prejuízos de outras atividades regulares, havendo ganho real aos alunos no eixo 
vocacional da própria futura profissão. Houve um aprendizado prático aos alunos participantes 
pela sólida situação hospitalar, imprescindível ao aprimoramento técnico, profissional e 
humanístico na graduação em Medicina Veterinária.     Universidade Estadual de Londrina. 
Hospital Veterinário. Departamento de Clínicas Veterinárias.     
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PROJETO CAPATAZ: REFLEXOS DA CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA RURAL NO INCREMENTO DA 
PRODUTIVIDADE ANIMAL 

 
DIONE DE LIRA VANZO  

WILMAR SACHETIN MARÇAL  
DENNYS FERNANDES HIGASHI  

 
No meio rural, a qualificação da mão de obra minimiza perdas de modo geral. Com o crescimento 
do rebanho bovino brasileiro, se faz necessário capacitar os encarregados, sejam para exploração 
leiteira e/ou produção de carne. Pela demanda real e evidente, surgiu em 2010 na Universidade 
Estadual de Londrina o projeto de extensão PROJETO CAPATAZ, com cursos práticos e de 
orientação individualizada. Os ensinamentos tanto para os encarregados da lida do gado, quanto 
para os alunos dos vários Colégios Agrícolas do Paraná e São Paulo, são relacionados ao eco-
comportamento bovino, respeitando-se a fisiologia do animal, com ensinamentos de manejo 
racional e procedimentos especializados em emergências. Projeto criado com o intuito de levar ao 
trabalhador rural conhecimentos teórico-práticos de atendimentos emergenciais antes da chegada 
do médico veterinário, bem como a propagação de conhecimentos de forma a educar os 
capatazes, desde prevenção de doenças no rebanho, como do próprio trabalhador, e ainda, 
melhorar as formas de manejo, visando o bem-estar animal. O projeto conta com uma breve 
exposição teórica, objetivando os treinamentos e os momentos de sua utilização no campo. 
Ensaios simulados de primeiros socorros em bovinos, bem como ações práticas e reais de manejo 
racional em troncos e bretes; orientações sobre campo de visão dos bovinos, zona de fuga, 
audição e reações a estímulos; indicação de produtos básicos de uma "farmacinha-veterinária". 
Enfatiza-se a necessidade contínua do aspecto higiênico-sanitário dos capatazes na prevenção de 
sua própria saúde. Os ensinamentos são tanto para os encarregados, quanto para os alunos dos 
vários Colégios Agrícolas do Paraná e São Paulo. Atualmente, o projeto conta com a participação 
de docentes e alunos-estagiários, com atividades práticas em propriedades rurais selecionadas. O 
Programa abrangeu aproximadamente 852 pessoas em seis municípios diferentes. Foram 
ministradas 12 palestras e realizados 11 cursos para capatazes e alunos de colégios agrícolas. Os 
resultados dos três anos demonstraram uma escala progressiva de sucesso, com aprimoramento 
profissional. O projeto foi motivado na preparação de uma mão de obra mais qualificada, afim de 
oportunizar treinamento e orientação a situações do cotidiano, melhorando o manejo dos 
animais. Por essas razões, agregar ensinamentos a esses trabalhadores que atuam na linha de 
frente das propriedades rurais representa aplicar, na prática, o conhecimento como forma 
transformadora, melhorando o rendimento dos serviços e a preservação do meio ambiente, 
motivados pela educação. Observa-se o efeito do aprendizado, com disseminação nas fazendas e 
colégios assistidos, melhorando a qualidade do trabalho. As atividades geram de forma 
progressiva e construtiva a melhoria da formação profissional dos estudantes de graduação 
envolvidos e também dos capatazes. Melhores resultados serão adquiridos, se todos estiverem 
envolvidos, treinados e em perfeita sinergia.    UEL     
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PREVALÊNCIA DE AFECÇÕES ORAIS E FATORES DE RISCO PARA A DOENÇA PERIODONTAL EM CÃES 
 

ROSA MARIA BARILLI NOGUEIRA  
JULIANA DALAROSSA AMATUZZI VON HA  

ROGERIO GIUFFRIDA  
 

Doença periodontal (D.P.) acomete o periodonto, ou seja, estruturas que suportam e protegem o 
dente. É causada por bactérias da placa dental e seus subprodutos tóxicos. A D.P., se não tratada, 
é progressiva, acometendo desde a margem da gengiva até o sulco gengival. Os sinais da doença 
periodontal incluem halitose, formação de bolsa periodontal, sangramento excessivo da gengiva 
quando sondada, exsudato purulento, exposição de furca, ulceração, perda óssea ao redor dos 
dentes, mobilidade dentária e perda dos dentes. O estudo justifica-se pela grande quantidade de 
animais atendidos com presença de doença periodontal o que acarreta dificuldade de ingestão de 
alimentos, má nutrição e aparecimento de outras doenças secundárias. O objetivo deste estudo 
foi avaliar a prevalência de afecções orais e fatores de risco para a D.P em cães. Foram avaliados 
126 cães, sem predileção por raça, sexo, idade ou peso, sendo 75 (59,52%) deles provenientes do 
canil de uma Universidade e 51 (40,47%) de proprietários.Realizou-se exame clínico e 
preenchimento do odontograma. O proprietário respondeu a um questionário contendo histórico 
médico e dental, hábitos de roer ossos e tipo de ração oferecida ao animal. Observou-se qualquer 
alteração extraoral, como assimetria da cabeça, lábios, linfonodos submandibulares, presença ou 
não de fístulas e/ou aumento infra-orbitário e avaliação intraoral que compreendeu mucosa, 
palato e alterações em dentes, observando a presença ou não de gengivite, cálculo dentário, 
exposição de furca, mobilidade dentária, retração gengival (mm), bolsa periodontal (mm), 
desgaste dental, fratura dentária com ou sem exposição pulpar, giroversão, apinhamento 
dentário, hipoplasia de esmalte, hiperplasia gengival, persistência de dentes decíduos, má oclusão, 
ausência dentária, dentes supranumerários, sangramento à sondagem, tratamento convencional 
de canal, dermatite de dobra labial, papilomatose oral, comunicação oro-nasal e doença 
periodontal (graus I, II, III, IV). A D.P teve prevalência de 80,95%. A afecção mais encontrada foi o 
cálculo dentário, seguido da gengivite e doença periodontal de grau I. A D.P está relacionada à 
idade dos cães, sendo os mais idosos acometidos por graus mais severos da doença. Animais de 
raça e com hábito de roer são menos predispostos, no entanto os que roem osso natural tem 
maior predisposição à fratura dentária. Não houve relevância estatística significativa em relação 
ao peso, tipo de dieta, sexo, origem dos animais, hábito de roer osso natural ou artificial, tipo de 
oclusão, apinhamento dental, persistência de dentes decíduos, dentes supranumerários e 
giroversão com D.P.   Conclui-se que a doença periodontal foi de alta prevalência nos cães 
avaliados. A afecção mais encontrada foi o cálculo dentário, seguido da gengivite e doença 
periodontal de grau I.    Unoeste     
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PERFIL ENZIMÁTICO DE INDICADORES DE LESÃO MUSCULAR DE DE EQUINOS ATLETAS DA RAÇA 
QUARTO-DE-MILHA 

 
CECÍLIA BRAGA LAPOSY  

ANA MARIA SIQUEIRA SILVEIRA  
 

O cavalo sempre teve destaque em estudos que envolviam o exercício físico por serem usados há 
muito tempo em competições. A raça Quarto-de-Milha caracteriza-se principalmente por força e 
docilidade, conseguindo partidas rápidas, paradas bruscas, grande capacidade de mudar de 
direção e enorme habilidade de girar sobre si mesmo. No Brasil, o plantel de Quarto-de-Milha é 
composto por mais de 330,9 mil animais registrados. Os animais desta raça são os mais usados 
para as chamadas provas tipo western que incluem apartação, cinco tambores, laço de bezerro, 
laço em dupla, rédeas. As lesões da musculatura esquelética são freqüentemente encontradas na 
clínica de eqüinos. Os sinais clínicos presentes em distintas alterações musculares são semelhantes 
e bastante inespecíficos; por isso, quando isolados, têm limitado valor diagnóstico, requerendo, 
freqüentemente, o uso de exames laboratoriais. Os mais utilizados em medicina eqüina são as 
enzimas de função muscular como a aspartato aminotransferase (AST),creatino fosfoquinase (CK)e 
lactato sanguíneo (Lac).  O objetivo deste trabalho foi analisar a influência do exercício físico e do 
tempo (antes, 30 e 60 mintos após e com 24 horas) sobre a atividade das enzimas AST,CK e lactato 
sanguíneo em eqüinos da raça Quarto-de-Milha  Foram utilizados 25 eqüinos, machos e fêmeas, 
da raça Quarto-de-Milha, clinicamente saudáveis, procedentes de haras particulares situados no 
município de Presidente Prudente. Amostras de sangue foram colhidas antes, 30 e 60 minutos 
após e com 24 horas do término do exercício, sempre por punção da veia jugular, utilizando-se 
agulhas 25,0x 8,0 milímetros (mm), no total de 10 mililitros (mL) em tubos a vácuo siliconados sem 
anticoagulante para realização das dosagens enzimáticas de CK, AST e Lactato. Para comparação 
dos diferentes momentos estudados foi usado o Teste de Analise de Variância para Amostras 
Repetidas (ANOVA) com nível de significância de 5%.   Após 30 minutos de exercício, as enzimas 
AST e CK aumentaram (P > 0,05). É sabido que a permeabilidade do sarcolema e mitocôndrias 
aumentam durante o exercício e lactato, CK e AST podem escoar para o plasma. Assim, as 
concentrações de AST e CK poderiam ser influenciadas pela fase de treinamento e pelo tipo de 
exercício. Se a duração do exercício for mantida constante, a intensidade do mesmo determina o 
aumento na concentração sérica de AST e CK. Os resultados das concentrações sanguíneas do 
lactato, expressam um aumento significativo após 30 minutos da atividade física, o que demonstra 
uma elevada taxa no metabolismo anaeróbico. Comparando com os momentos seguintes, 
observou-se que seus valores diminuíram até a faixa de normalidade.  Conclui-se que o exercício 
físico influencia as enzimas indicadoras de lesão muscular após 30 minutos da atividade, sendo 
importante quantificá-las neste período a fim de obter melhores resultados para a performance 
do cavalo atleta.     Unoeste     
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REFRIGERAÇÃO DE SÊMEN BOVINO COM OS DILUIDORES TRIS-LEITE, GLICINA-GEMA E GLICINA 

GEMA MODIFICADO  
 

ISAMARA BATATA ANDRADE  
MARCELO GEORGE MUNGAI CHACUR  

FELIPE RYDYGIER DE RUEDIGER  
CAMILA DUTRA DE SOUZA  

JUNIA DE SOUZA CARTOCCI  
ROGERIO GIUFFRIDA  

GUILHERME P. BASTOS  
 

A espermatogênese nos bovinos sofre a ação de diversos fatores climáticos como a temperatura 
ambiente, umidade relativa do ar, índice pluviométrico e insolação. Dessa forma, a 
espermatogênese e a qualidade do sêmen dos bovinos, influenciada pelos fatores climáticos, 
ainda é pouco explorada e conhecida nas condições de criação extensiva no Brasil. Objetivou-se 
nesse estudo a conservação do sêmen refrigerado de touros em três meios de refrigeração: 
glicina-gema (Botu-Sêmen®), glicina-gema modificado (Botu -Special®) e TRIS a base de leite 
desnatado para fins de inseminação artificial. O experimento foi realizado em uma propriedade 
rural de Campo Grande-MS.Foram utilizados 40 touros da raça Nelore, criados extensivamente, 
com idade de 24 a 36 meses e efetuadas colheitas de sêmen por meio de eletroejaculação. Os 
ejaculados foram fracionados e diluídos na proporção de duas partes do diluente para uma de 
sêmen (2:1) a 37°C com os diluentes glicina-gema (Botu-Sêmen®), glicina-gema modificado (Botu -
Special®) e TRIS a base de leite desnatado, com subsequente estocagem a 14ºC por 8 horas de 
acordo com a curva de congelamento em caixa de transporte (BotuBox®). As características do 
sêmen: motilidade espermática, vigor, defeitos menores, maiores, totais e individuais; foram 
analisados à fresco e após as diluições.Os dados do sêmen fresco e refrigerado foram submetidos 
a análise de variância e posterior teste de Tukey a 5%. O projeto foi analisado e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Uso de Animais (CEUA) pelo nº1607. As características do sêmen 
fresco:motilidade(75±6%),vigor(3±1),defeitos maiores(7±2%)e menores(9±3%).  A motilidade 
espermática(%)e vigor(0 a 5)foram maiores no Botu -Special®(28±12% and 2±1) e Botu-
Sêmen®(23±11% and 2±1) do que no TRIS a base de leite desnatado(10±5% and 2±1).Os defeitos 
menores foram menores(P?0.05) no TRIS leite desnatado(6.47±6.29%) comparado com o Botu -
Special®(10.84±6.75%) e Botu-sêmen®(8.6±5.8%).Não houve diferenças(P?0.05) entre os três 
diluentes para defeitos maiores(5.38±3.41% to 5.97±2.73%)e totais(12.52±4.02% to 
13.72±3.25%).Não houve diferenças(P > 0,05)entre os meios para os defeitos de acrossomo, gota 
proximal e defeitos de peça intermediária.Para a cauda fortemente dobrada os resultados foram 
maiores (P < 0,05) para os meios Botu -Special® e Botu-Sêmen® em relação ao TRIS à base de leite 
desnatado.Para o defeito de cabeça isolada normal os valores foram maiores(P < 0,05)para os 
meios Botu-Special® e Botu-Sêmen® em relação ao TRIS à base de leite desnatado.Para o defeito 
de cauda retro ou abaxial,os resultados foram maiores(P < 0,05) para TRIS à base de leite 
desnatado em relação aos meios Botu-Special® e Botu-Sêmen®.Não houve diferenças(P > 0,05) 
entre os meios para os defeitos de cauda dobrada e gota distal.  Conclui-se que os meios Botu-
Special® e Botu-Sêmen® foram superiores para manter o metabolismo espermático, incluindo a 
motilidade e o vigor, no sêmen refrigerado de touros Nelore, criados extensivamente.    CNPq     
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RESPOSTA HUMORAL E AVIDEZ DE ANTICORPOS (IGY) EM FRANGOS INFECTADOS 

EXPERIMENTALMENTE COM TOXOCARA CANIS 
 

RICARDO DA SILVA RAPOSO  
BIANCA PELEGI ZAMPIERI  

LETÍCIA MARIA DE LIMA CERAZO  
LUDIMILLA PEREIRA  

YSLLA FERNANDA FITZ BALO MERIGUETI  
GUITA RUBINSKY ELEFANT  
ARISTEU VIEIRA DA SILVA  

CECÍLIA BRAGA LAPOSY  
VAMILTON ALVARES SANTARÉM  

 

A toxocaríase é uma importante zoonose de distribuição mundial, causada por nematódeos do 
gênero Toxocara, principalmente pela ingestão de solo contendo ovos embrionados de Toxocara. 
Estudos têm demonstrado que a doença pode também ser transmitida ao homem pela ingestão 
de carne crua/mal cozida de hospedeiros paratênicos, como frangos. Estudos sobre resposta 
humoral de anticorpos nesses animais, porém, são escassos na literatura. O objetivo do estudo foi 
avaliar a resposta imune humoral e a avidez de anticorpos IgY em frangos de corte infectados 
experimentalmente com Toxocara canis. Três grupos (n=12 por grupo) de frangos de corte da 
linhagem Cobb (G1, G2 e G3), fêmeas, com 34 dias de idade, foram infectados, por via oral 
(gavagem), com 100, 1000 e 5000 ovos larvados de T. canis, respectivamente. Outro grupo (G4; 
n=12) serviu como controle. Amostras de sangue foram obtidas nos momentos 0 (pré-infecção), 7, 
14, 21, 28, 45 e 60 dias pós-infecção (DPI), para obtenção de soro. Foi realizada a padronização da 
técnica de ELISA indireto, utilizando-se antígenos de excreção e secreção (TES) de T. canis e 
conjugado anti-IgY (IgG) de frango marcado com peroxidase, bem como o índice de avidez (IA) de 
IgY. Uma curva ROC foi obtida para todos os momentos, e outras para os momentos de 7 a 21 DPI 
(fase inicial) e de 28 a 60 DPI (fase final), com cálculo da área sobre a curva (AUC) e as estimativas 
de sensibilidade e especificidade, considerando-se diferentes pontos de corte. O ponto de corte 
(cut-off) definido para o ELISA foi de 0,368, e a técnica apresentou 91,67% (IC95%: 77,53%-
98,25%) de sensibilidade e 100% (IC95%: 92,6%-100%) de especificidade, com baixa sensibilidade 
no início da infecção e melhor eficiência (97,0%) aos 60 DPI. Em relação à cinética de anticorpos, a 
soroconversão das aves do G2 e G3 ocorreu antes (21 DPI) daquelas do G1 (28 DPI), com 
predomínio de IgY de IA a partir de 28 DPI em todos os grupos. Quando as análises de IR e IA 
incluíram todos os animais infectados, independentemente da dose, a comparação das duas fases 
de infecção mostrou o caráter crônico da produção de IgY pelas aves. Foi possível verificar que a 
resposta humoral e o IA das aves aumentam com o decorrer da infecção, fato observado no ser 
humano e em outros hospedeiros paratênicos, como suínos e camundongos. O ELISA, dessa 
forma, apresentou alta eficiência para detecção de anticorpos em frangos criados a campo, que, 
pelo contato contínuo com solo, têm maiores chances de serem infectados naturalmente por 
Toxocara spp. É possível concluir que a produção e a avidez de IgY contra anticorpos anti-Toxocara 
spp., em frangos, aumenta com o transcorrer da infecção, e que o teste de ELISA é uma boa 
ferramenta para detecção desses anticorpos em frangos criados em sistemas semi-intensivo e 
extensivo.    Unoeste.     
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USO DE PROTOCOLO DE CURTA DURAÇÃO COM IMPLANTE DE PROGESTERONA DENTRO E FORA 

DA ESTAÇÃO REPRODUTIVA EM OVELHAS SUBMETIDAS À IATF  
 

GABRIELA AZENHA MILANI SORIANO  
FELIPE RYDYGIER DE RUEDIGER  

MARCO AURELIO DA CRUZ NOBRE GOMES  
JOÃO PAULO ZAMBERLAN SALVADOR  

GUSTAVO RICCI ZANELLI  
INES CRISTINA GIOMETTI  

MARILICE ZUNDT  
CALIÊ CASTILHO SILVESTRE  

 
Atualmente, os ovinos contribuem globalmente de forma significativa para a produção de 
alimentos e fibras. Várias oportunidades têm sido apontadas como atraentes para a expansão da 
ovinocultura no Brasil, destacando-se o melhoramento genético através da inseminação artificial 
(IA). A sua adoção pode ser facilitada pelo uso concomitante da sincronização do estro e ovulação 
visando à inseminação artificial em tempo fixo (IATF).  O objetivo do presente trabalho foi avaliar a 
taxa de prenhez em ovelhas em protocolo de curta duração (6 dias) com implante de 
progesterona dentro e fora da estação reprodutiva.  Esse projeto foi aceito pelo Comitê de Ética 
no Uso de Animais (CEUA) sob protocolo número 1790. Foram utilizadas 42 ovelhas padrão racial 
Texel (Te) e Santa Inês (SI) que apresentavam idades entre 2,0 e 4,0 anos, escore corporal médio 
3,0 (escala 1 a 5). As ovelhas foram mantidas em pastagem de Panicum maximum cv. Mombaça, 
recebendo 250 g de concentrado com 18% PB (proteína bruta), com acesso a água e sal mineral ad 
libitum. Inicialmente cada ovelha recebeu um dispositivo intravaginal de progesterona (D0, CIDR) 
que permaneceu por 6 dias (G-6). Na retirada do implante foram administrados, por via 
intramuscular, 0,075 mg de cloprostenol (cloprostenol, Veteglan® Hertape Calier, Brasil) e 300 UI 
de gonadotrofina coriônica equina (eCG, PMSG, Novormon®, MSD Saúde Animal, Brasil). Dois 
experimentos foram realizados: o experimento 1 fora da estação de monta em Novembro (n=24) e 
o Experimento 2 dentro da estação de monta em Março (n=18). Aproximadamente 50 horas após 
a retirada do CIDR as ovelhas foram inseminadas em tempo fixo com laparoscopia com sêmen 
congelado contendo 200x106 células espermáticas. O diagnóstico de prenhez foi realizado 
aproximadamente 40 dias após as inseminações artificiais por ultrassonografia. Para determinar se 
as frequências de prenhez diferiram entre os grupos de ovelhas lanadas e deslanadas e com 
implante por 6 dias foi utilizado o teste de Qui-quadrado com correção de continuidade de Yates. 
Alternativamente, para tabelas de contingência 2 x 2 com caselas contendo valores inferiores a 5, 
recorreu-se ao teste exato de Fisher. Para todas as comparações adotou-se nível de significância 
de 5%. Todas as análises foram conduzidas no software Biostat 5.0. A percentagem de prenhez no 
experimento 1 do grupo G-6 foi 58,33% (14/24). No experimento 2 (dentro da estação 
reprodutiva), a percentagem de prenhez do grupo G-6 foi 61,11% (11/18). A prenhez geral de 
ambos os experimentos (dentro e fora da estação reprodutiva) foi de 59,52% (25/42). Não houve 
diferença significativa na taxa de prenhez em relação à estação reprodutiva.   Conclui-se que é 
possível utilizar o dispositivo CIDR, tanto dentro como fora da estação, sem afetar a taxa de 
prenhez.    UNOESTE     
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MARILICE ZUNDT  

CALIÊ CASTILHO SILVESTRE  
 

Atualmente, os ovinos contribuem globalmente de forma significativa para a produção de 
alimentos e fibras. Várias oportunidades têm sido apontadas como atraentes para a expansão da 
ovinocultura no Brasil, destacando-se o melhoramento genético através da inseminação artificial 
(IA). A sua adoção pode ser facilitada pelo uso concomitante da sincronização do estro e ovulação 
visando à inseminação artificial em tempo fixo (IATF).  O objetivo do presente trabalho foi avaliar a 
taxa de prenhez em ovelhas em protocolo de longa duração (12 dias) com implante de 
progesterona dentro e fora da estação reprodutiva. Esse projeto foi aceito pelo Comitê de Ética no 
Uso de Animais (CEUA) sob protocolo número 1789. Foram utilizadas 37 ovelhas padrão racial 
Texel (Te) e Santa Inês (SI) que apresentavam idades entre 2,0 e 4,0 anos, escore corporal médio 
3,0 (escala 1 a 5). As ovelhas foram mantidas em pastagem de Panicum maximum cv. Mombaça, 
recebendo 250 g de concentrado com 18% PB (proteína bruta), com acesso a água e sal mineral ad 
libitum. Inicialmente cada ovelha recebeu um dispositivo intravaginal de progesterona (D0, CIDR) 
que permaneceu por 12 dias (G-12). Na retirada do implante foram administrados, por via 
intramuscular, 0,075 mg de cloprostenol (cloprostenol, Veteglan® Hertape Calier, Brasil) e 300 UI 
de gonadotrofina coriônica equina (eCG, PMSG, Novormon®, MSD Saúde Animal, Brasil). Dois 
experimentos foram realizados: o experimento 1 fora da estação de monta em Novembro (n=19) e 
o Experimento 2 dentro da estação de monta em Março (n=18). Aproximadamente 50 horas após 
a retirada do CIDR as ovelhas foram inseminadas em tempo fixo com laparoscopia com sêmen 
congelado contendo 200x106 células espermáticas. O diagnóstico de prenhez foi realizado 
aproximadamente 40 dias após as inseminações artificiais por ultrassonografia. Para determinar se 
as frequências de prenhez diferiram entre os grupos de ovelhas lanadas e deslanadas e com 
implante por 12 dias foi utilizado o teste de Qui-quadrado com correção de continuidade de Yates. 
Alternativamente, para tabelas de contingência 2 x 2 com caselas contendo valores inferiores a 5, 
recorreu-se ao teste exato de Fisher. Para todas as comparações adotou-se nível de significância 
de 5%. Todas as análises foram conduzidas no software Biostat 5.0. A percentagem de prenhez no 
experimento 1 do grupo G-12 foi 52,63% (10/19) No experimento 2 (dentro da estação 
reprodutiva), a percentagem de prenhez do grupo G-12 foi 66,66% (12/18). A prenhez geral de 
ambos os experimentos (dentro e fora da estação reprodutiva) foi de 59,46% (22/37). Não houve 
diferença significativa na taxa de prenhez em relação à estação reprodutiva.  Conclui-se que é 
possível utilizar o dispositivo CIDR, tanto dentro como fora da estação, sem afetar a taxa de 
prenhez.    UNOESTE     
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SILVIA M. C. FRANCO ANDRADE  
CLÁUDIA LIZANDRA RICCI  

HILIDIA STEPHANIA RUFINO BELEZZI  
CAROLINA DE CARVALHO BACARIN  

MICHELE PAULO TENÓRIO  
BRUNA TOLEDO DURAN FOGLIA  

GLAUCIA PRADA KANASHIRO  
 

A mensuração da pressão intraocular (PIO) é importante no diagnóstico de oftalmopatias que 
podem levar à cegueira irreversível, como aquelas que podem levar ao seu aumento como o 
glaucoma, ou à sua diminuição como as uveítes. Em gatos, o glaucoma é geralmente secundário à 
uveíte anterior, neoplasias e luxação do cristalino, e as uveítes são principalmente de origem 
infecciosa e traumática. O diagnóstico é realizado principalmente com o uso de tonômetros que 
aferem a PIO, sendo a tonometria de aplanação portátil a mais realizada na veterinária utilizando-
se principalmente o tonômetro Tonopen XL. Até o presente momento não há estudos do 
tonômetro Kowa HA-2 em gatos.  Desta maneira, o objetivo deste projeto foi avaliar a calibração, 
a acurácia e a validação deste tonômetro nessa espécie. O experimento foi aprovado pela 
Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), protocolo n. 1777. Para calibração foi realizado o 
estudo post-mortem em 10 olhos sadios de 5 gatos comparando a manometria ocular com os 
valores da PIO aferida com o tonômetro, elevando-se artificialmente a PIO de 5 em 5 mmHg até 
alcançar 60 mmHg (10 - 60 mmHg). Para avaliação de sua acurácia foi realizado um estudo in vivo 
em 20 olhos sadios de 10 gatos hígidos anestesiados comparando-se a PIO real com a manometria 
ocular com a PIO aferida pelo tonômetro Kowa HA-2. Para validação do seu uso clínico 
ambulatorial foi realizado um estudo da mensuração da PIO em 78 olhos sadios de 39 gatos 
hígidos, em 5 olhos com sinais clínicos de glaucoma de 4 gatos e em 18 olhos com sinais clínicos de 
uveíte de 10 gatos com problemas clínicos diversos.  O coeficiente de correlação (r2) entre o 
manômetro e o tonômetro Kowa HA-2 foi de 0,993 e a equação de regressão linear foi y = 0,0915x 
+ 0,0878 no estudo post-mortem. No estudo in vivo, os valores médios de PIO real aferida pela 
manometria foram de 15,6±1,1(14,0 - 17,5) mmHg e na tonometria corrigidos pela equação de 
regressão linear foram de 15,5±1,2 (13,6 - 17,2) mmHg não havendo diferença estatística 
significativa entre a manometria e a tonometria. No estudo ambulatorial dos gatos sadios, os 
valores médios de PIO corrigidos pela equação de regressão linear com o tonômetro Kowa HA-2 
foram de 15,0±1,5 (11,8 - 18,3), nos olhos com sinais clínicos de glaucoma foram de 34,0±6,9 (19,8 
- 39,5) e nos olhos com sinais clínicos de uveíte foram de 11,0±1,1 (8,9 - 12,2).  Houve uma 
excelente correlação e acurácia entre os valores de PIO com a manometria e o tonômetro. No 
estudo ambulatorial os valores de PIO obtidos com o tonômetro foram compatíveis para animais 
com olhos sadios e com sinais clínicos de glaucoma e uveíte.  Desta maneira, podemos concluir 
que o tonômetro Kowa HA-2 é acurado e válido para a aferição da PIO em gatos.    Unoeste     
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AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DE BALNEÁRIOS DA REGIÃO OESTE DE SÃO PAULO POR OVOS DE 
TOXOCARA SPP. 

 
LETÍCIA MARIA DE LIMA CERAZO  
VAMILTON ALVARES SANTARÉM  

 
A toxocaríase é uma importante geozoonose transmitida principalmente pela ingestão de ovos 
embrionados de nematódeos de cão/gato do gênero Toxocara spp. Estudos sobre contaminação 
ambiental por esses ovos têm sido amplamente realizado, mas com a avaliação de praças e 
parques públicos. Na literatura, há escassez de dados sobre a contaminação de balneários. O 
objetivo do estudo será o de avaliar a contaminação de solo de seis balneários da região Oeste do 
Estado de São Paulo, por ovos de Toxocara spp. Serão coletadas, em um período de seis meses, 
amostras de 100 g de solo, em 20 pontos diferentes de cada ponto de coleta, com a visita de um 
balneário por mês. O material coletado será acondicionado em saco plástico e armazenado sob 
refrigeração até o seu processamento. De cada ponto de coleta serão retiradas duas alíquotas de 
10 g para recuperação de ovos de Toxocara spp. Cada alíquota será lavada com água destilada e 
transferida para um cálice de sedimentação, permanecendo em repouso por 12 horas. Depois do 
repouso, o material será centrifugado durante 5 minutos a 2.500 rpm. O material será 
centrifugado mais uma vez e resuspenso em solução de sulfato de zinco (d=1.35 g/cm3) para 
centrífugo-flutuação a 2.500 rpm, por cinco minutos. O tubo cônico será preenchido com solução 
de sulfato de zinco até a formação de menisco e uma lamínula será disposta sobre o tubo, que 
ficará em repouso por cinco minutos. Os processos de resuspensão e centrífugo-flutuação será 
repetida mais uma vez. As lâminas serão analisadas à microscopia ótica (10X). Os dados do estudo 
serão apresentados de forma descritiva, a fim de apresentar a frequência de contaminação dos 
locais avaliados.       Unoeste/CNPq (Bolsa PIBIC).     
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AVALIAÇÃO DA PROLIFERAÇÃO CELULAR DO ENDOMÉTRIO DE RATAS SUBMETIDAS À ATIVIDADE 
FÍSICA E AO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO 

 
MARIANA SAMPAIO ANDRADE  

FRANCISLAINE ANELIZE GARCIA SANTOS  
CALIÊ CASTILHO SILVESTRE  

JOSÉ GIOMETTI  
INES CRISTINA GIOMETTI  

 
O hormônio do crescimento (GH) algumas vezes é utilizado de forma indiscriminada por pessoas 
que praticam atividades físicas com o intuito de aumentar a massa muscular. Como o GH pode 
atuar em diferentes células do organismo, de forma direta ou indireta, incluindo os órgãos 
reprodutivos.  Este projeto tem o objetivo de verificar o uso do GH, associado ou não à atividade 
física, na proliferação celular do endométrio de ratas Wistar.  Para tanto, os úteros de 40 ratas 
Wistar de um experimento anterior serão utilizados. Os úteros provém de em 4 grupos 
experimentais: CT (controle); Ex (grupo exposto ao exercício físico); GH (grupo que foi 
administrado GH); e ExGH (grupo exposto ao exercício físico e que foi administrado GH). O 
experimento teve duração de um mês e os úteros foram colocados em solução de Davidson para 
posterior análise. A análise estatística será ANOVA seguida de Tukey ou teste de Kruskal-Wallis, 
dependendo da normalidade dos dados, diferenças serão consideradas para p < 0,05. Palavras-
Chave: útero, AgNOR, fêmeas, exercício.             
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AVALIAÇÃO DA PROLIFERAÇÃO CELULAR DO ENDOMÉTRIO DE RATAS SUBMETIDAS À ATIVIDADE 
FÍSICA E AO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO 

 
MARIANA SAMPAIO ANDRADE  

FRANCISLAINE ANELIZE GARCIA SANTOS  
CALIÊ CASTILHO SILVESTRE  

JOSÉ GIOMETTI  
INES CRISTINA GIOMETTI  

 
O hormônio do crescimento (GH) algumas vezes é utilizado de forma indiscriminada por pessoas 
que praticam atividades físicas com o intuito de aumentar a massa muscular. Como o GH pode 
atuar em diferentes células do organismo, de forma direta ou indireta, incluindo os órgãos 
reprodutivos.  Este projeto tem o objetivo de verificar o uso do GH, associado ou não à atividade 
física, na proliferação celular do endométrio de ratas Wistar.  Para tanto, os úteros de 40 ratas 
Wistar de um experimento anterior serão utilizados. Os úteros provém de em 4 grupos 
experimentais: CT (controle); Ex (grupo exposto ao exercício físico); GH (grupo que foi 
administrado GH); e ExGH (grupo exposto ao exercício físico e que foi administrado GH). O 
experimento teve duração de um mês e os úteros foram colocados em solução de Davidson para 
posterior análise. A análise estatística será ANOVA seguida de Tukey ou teste de Kruskal-Wallis, 
dependendo da normalidade dos dados, diferenças serão consideradas para p < 0,05. Palavras-
Chave: útero, AgNOR, fêmeas, exercício.             
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MARIANA GRANDIS RIPARI DE SOUZA  

CAMILA DUTRA DE SOUZA  
MARCELO GEORGE MUNGAI CHACUR  

THAYANNE OSAIKI FIDELLIS  
 

Desde o inicio as biotecnias de reprodução assistida foram direcionadas para espécies de interesse 
econômico, sendo que espécies de pequeno porte só adquiriram maior expressão com o 
crescimento da relação sentimental entre o homem e o animal. A possibilidade de intercambio de 
material genético e a preservação de gametas dessas espécies de valor sentimental, como os cães 
de companhia, bem como de outros economicamente importantes tem suscitado a necessidade 
de estabelecimento de um eficiente protocolo para criopreservação de sêmen canino. Sendo que 
a inseminação artificial, utilizando sêmen congelado pode vir a tornar-se uma arma de grande 
eficácia nas mãos de médicos veterinários e criadores que praticam o melhoramento genético de 
cães. O presente trabalho tem como objetivo comparar o uso de antioxidantes via oral e utilizados 
diretamento nos diluentes Tris e ACP-106 e seus efeitos sobre as características do sêmen 
criopreservado em cães.  Serão utilizados 10 cães de canis particulares,5 da raça Border Collie e 5 
da raça Bulldog Francês.Os cães ficarão em baias individuais com água ad libitum e alimentados 2 
vezes ao dia com ração comercial.O sêmen será coletado por meio da técnica de manipulação 
digital.No total, serão coletados e processados 70 ejaculados sendo sete ejaculados de cada 
cão.Inicialmente serão feitas 3 coletas em cada cão, com o intervalo de 7 dias, e essas amostras de 
sêmen serão avaliadas e fracionadas conforme os grupos e criopreservadas.Após a terceira coleta 
será administrado o Suplemento comercial ESE da empresa Vetnil na dose de 2,5 ml para cada 
10Kg de peso vivo.E então realizadas mais 4 coletas de cada cão, com intervalo de 15 dias, quando 
as amostras serão novamente avaliadas, divididas conforme os grupos e criopreservadas. Serão 
utilizados 2 diluidores. O Tris Frutose Acido cítrico, e o diluídor a base de água de coco em pó (ACP 
- 106®) preparado de acordo com as indicações do fabricante, o diluídor ainda contem 20% de 
gema de ovo e 6 % de glicerol. Nos subgrupos de ambos os diluentes serão adicionados 1200µM 
de vitamina C e 200µM de vitamina E. Logo após a coleta de acordo com o volume obtido as 
amostras serão fracionadas em 4 partes iguais, cada uma será acrescentado o diluente respectivo 
na proporção de 1:1 à temperatura ambiente de 37º C. Os frascos contendo o sêmen diluído serão 
colocados no Botutainer® ate atingirem a temperatura de 5º C. Após a rediluição o sêmen será 
armazenado em palhetas de 0,5 ml.Em seguida as palhetas permanecerão por 60 minutos em 
equilíbrio na temperatura de 5ºC,então as palhetas serão dispostas horizontalmente a uma altura 
de 5 cm do nível do nitrogênio por 15 minutos, e então finalmente mergulhadas no nitrogênio 
liquido e armazenadas em botijão a uma temperatura de -196º C para as analises posteriores. O 
semên será avaliado de acordo com as normas do colégio brasileiro de reprodução animal (CBRA, 
1998). O presente projeto foi avaliado e aprovado pelo CEUA com o nº do protocolo 
2101.       UNOESTE     
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ARIANA FONSECA RAMOS  
AMANDA DE CASTRO GUSSON  

YUDNEY PEREIRA DA MOTTA  
LUÍS FELIPE DA COSTA ZULIM  

CAROLINA SILVA GUIMARÃES PEREIRA  
 

A Doença do Trato Urinário Inferior Felino (DTUIF), anteriormente designada por "Síndrome 
Urológica Felina" (SUF) constitui um grande desafio diagnóstico e terapêutico para o clínico 
veterinário. Não é uma doença específica, mas sim um grupo heterogéneo de enfermidades do 
trato urinário inferior felino, induzidas por múltiplos fatores. Como o trato urinário responde às 
agressões de um modo limitado,todas as afecções presentam os mesmos sinais clínicos. Assim, 
esta doença caracteriza-se essencialmente pela presença de hematúria, polaquiúria, disúria ou 
estrangúria e periúria. A ocorrência da DTUIF foi descrita em 0,34 a 0,64% da população felina, 
calculando-se que 4 a 10% dos animais internados, sejam devido a esta patologia(GRAUER, 2003). 
Em estudos dos anos 90 estimou-se que a taxa de morbidade para esta doença era de 1 a 6% e a 
taxa de mortalidade situava-se entre os 6 e os 36%, devendo-se a maioria dos óbitos à 
hipercalemia e à uremia secundária à obstrução (WESTROPP et al., 2005). Apesar da importância 
clínica da doença do trato urinário inferior de felinos, são poucos os dados nacionais. Mais estudos 
se faz necessário para entender a etiopatogenia da síndrome e melhorar o tratamento e 
prevenção.  O presente estudo tem como objetivo determinar a casuística de animais acometidos 
com DTUIF na rotina da clínica médica de pequenos animais do hospital veterinário da 
Universidade do Oeste Paulista, durante os anos de 2009 a 2014 e compreender a influência de 
vários fatores no desencadear da DTUIF: idade, sexo, raça, peso, condição corporal, dieta, 
castração, história passada, atividade do animal, convívio com outros animais, companhia dos 
donos, comportamento, atividade, estresse, alimentação, disponibilidade de água, época do ano e 
duração do tratamento. Após a aprovação do projeto e devidas autorizações será feito o 
levantamento dos animais atendidos com a doença do trato urinário inferior felino na clínica 
média de pequenos animais no hospital veterinário da Universidade do Oeste Paulista e 
posteriormente as fichas desses animais serão pesquisadas individualizando cada animal. Os 
tópicos pesquisados nas fichas serão:raça, sexo, estado sexual, hábito de vida, idade, peso, 
condição corporal, convívio com outros animais, comportamento, atividade física, alimentação 
anterior à DTUIF, disponibilidade de água, estresse sofrido, preferência por torneiras e poças, 
época do ano, sinais clínicos, obstrução, etiologia da DTUIF, composição dos urólitos, composição 
dos tampões uretrais, densidade urinária, exame de sedimento, cultura bacteriana, ureia e 
creatinina, tratamento médico, tratamento cirúrgico, dieta, recidiva, taxa de mortalidade, 
evolução da doença e prevenção. Será utilizado análise estatística descritiva como o auxílio de 
programas computorizados (Excel 2007®, Microsoft), para criar gráficos e tabelas para ilustração 
desses resultados.            
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EFEITO DO DICROMATO DE POTÁSSIO E PROBIÓTICO SOBRE O EPITÉLIO SISTEMA REPRODUTOR E 
GLÂNDULAS ADRENAIS DE RATTUS NOVERGICUS 

 
JOÃO MARCELO MARTINS COLUNA  

CALIÊ CASTILHO SILVESTRE  
KAREN CRISTINE DA SILVA  
HERMANN BREMER NETO  

 
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 epitélio do aparelho reprodutor (testículo e vesícula seminal) 
e glândulas supra-renais. Utilizou-se 96 ratos em 8 grupos experimentais (n=12/grupo) com dieta 
hídrica e sólida ad libitum por 97 dias.Grupo 0 = dieta basal; Grupo 1 = dieta basal incorporada 
com 12 mg.kg-1 de dicromato de potássio; Grupo 2 = dieta basal incorporada com 24 mg.kg-1 de 
dicromato de potássio; Grupo 3 = dieta basal incorporada com 36 mg.kg-1 de dicromato de 
potássio; Grupo 4 = dieta basal incorporada com 0,2% de probiótico, Proenzime®; Grupo 5 = dieta 
basal incorporada com 12 mg.kg-1 de dicromato de potássio e 0,2 % de probiótico; Grupo 6 = dieta 
basal incorporada com 24 mg.kg-1 de dicromato de potássio e 0,2 % de probiótico; e Grupo 7 = 
dieta basal incorporada com 36 mg.kg-1 de dicromato de potássio e 0,2 % de probiótico. Após o 
período experimental os ratos sacrificados e os órgãos (testículos, vesícula seminais e adrenais) 
retirados e processados pela técnica de hematoxilina e eosina.Na próstata , vesícula seminal e 
testículo observamos que não houve proteção pelo uso do probiótico ao epitélio reprodutivo.As 
diferenças apresentadas no presente trabalho em comparação com a literatura, também podem 
ser resultantes da via e da valência do crômio. Pois, sabe-se que a absorção de crômio depende do 
seu estado de valência e da via utilizada. O crômio hexavalente pode entrar na célula mais 
rapidamente que a sua forma trivalente. Porém o Cr (VI) é menos facilmente absorvido por via 
oral, comparando com outras vias, pois o Cr (VI) é reduzido a Cr (III) pelos sucos gástricos no 
interior do estômago, o que diminui significativamente a sua capacidade de absorção por via oral. 
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EFEITO DO PH DA ÁGUA NA GÊNESE DE LESÕES CARDIOVASCULARES POR INTOXICAÇÃO POR 
CÁDMIO: UM ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS 

 
JAIR JOSÉ GOLGHETTO  

JULIANA APOLÔNIO ALVES  
LEONARDO ALVES GARCIA  

MARIANI PAULINO SORIANO ESTRELLA  
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 provocar efeitos cardiovasculares, tais como aterosclerose e hipertensão arterial 
sistêmica. Um dos principais fatores que afeta a disponibilidade dos metais pesados às plantas é o 
pH do solo, porém há poucos estudos avaliando se o pH pode interferir nos efeitos tóxicos do 
cádmio em animais. Este estudo visa avaliar o efeito do pH da água de beber gênese de lesões 
cardiovasculares provocadas pela intoxicação por cádmio.  Para este estudo, serão utilizados 90 
ratos Wistar albinos (Ratus Norvegicus albinus), adultos, machos. Os animais serão divididos em 6 
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 - Com 15 ratos, os quais receberão água com 
pH neutro (pH 7,0). Animais de todos os grupos receberão água e ração ad libitum. Os ratos de 
todos os grupos serão sacrificados após 6 meses. A necropsia será realizada e será retirado o 
coração e a aorta de cada rato para análise microscópica.        UNOESTE     
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ELETROCARDIOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM CÃES 

 
MURILO FERREIRA GALLIANI  

MARCELO SALATI FILHO  
YUDNEY PEREIRA DA MOTTA  
LUÍS FELIPE DA COSTA ZULIM  

CAROLINA SILVA GUIMARÃES PEREIRA  
LETICIA FELIX TOMAZ  

 
A eletrocardiografia (ECG) é o mais importante método de diagnóstico das arritmias cardíacas, 
podendo determinar a origem do ritmo e a freqüência de despolarização do coração, fornecendo 
informações do estado clínico do miocárdio, uma vez que as deflexões P-QRS-T do traçado podem 
ser alteradas por uma patologia ou fator fisiológico. As arritmias são comuns em cães, produzindo 
sinais clínicos como fadiga, intolerância ao exercício, perda de peso e em casos mais severos 
podem causar ataxia, colapso, coma e morte súbita. As informações obtidas por meio da ECG são 
essenciais para a determinação do tipo, origem e severidade das arritmias cardíacas, bem como no 
direcionamento terapêutico. A eletrocardiografia computadorizada tem apresentado maior 
acurácia em relação ao método convencional, pois a mensuração computadorizada detecta 
leituras de 1 milissegundo, enquanto na convencional só pode ser feita a partir de 5 ms, com papel 
em velocidade de 100 mm/s. Quanto às vantagens, a ECG computadorizada possibilita sua 
utilização em serviços eletrocardiográficos de emergência, apresentando reprodutibilidade de 
medidas, progresso em controle de qualidade, diminuição no tempo requerido para exame e 
capacidade para manejar grandes volumes de ECGs em menor tempo. O objetivo deste trabalho é 
analisar e comparar os registros eletrocardiográficos, obtidos por dois aparelhos 
computadorizados de diferentes fabricantes, de cães clinicamente normais, visando padronizar o 
método informatizado e confronta-lo com resultados já existentes na literatura. A pesquisa vai ser 
realizada no Serviço de Clínica médica de pequenos animais do Hospital Veterinário da UNOESTE, 
onde serão utilizados 30 cães, com idade entre 2 a 5 anos, machos e fêmeas, sem raça definida, 
clinicamente sadios. Os animais serão submetidos a exames eletrocardiográficos por dois métodos 
computadorizados. ECG - PC versão Windows 95) - Tecnologia Eletrônica Brasileira (TEB) e o outro 
será o módulo de aquisição de ECG para computador (ECGDelta 2,1 com software ECGDelta v2.1.8. 
Os cães serão divididos em dois grupos de acordo com o peso corpóreo: grupo 1 composto por 15 
cães com pesos até 9,9kg e grupo 2 composto por 15 cães com pesos entre 10 e 20kg. Os animais 
serão posicionados em decúbito lateral direito, colocando-se eletrodos para obtenção de 
registros. A velocidade usada para os registros será de 50mm por segundo, com calibração da 
voltagem de 1 centímetro para cada milivolte (1mV=1cm). Os exames serão sempre feitos de 
modo que, em cada cão, realizavam-se sequencialmente ambos os registros. Os 
eletrocardiogramas serão analisados na derivação bipolar II (DII)e as medidas eletrocardiográficas 
serão analisadas segundo a descrição feita por Tilley (1992). A análise estatística será realizada por 
meio de teste t pareado para interpretação dos possíveis efeitos que levaram a alterações nas 
médias de cada variável em relação aos métodos eletrocardiográficos estudados (Snedecor & 
Cochran, 1967).             
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EMPREGO DA TERMOGRAFIA NA AVALIAÇÃO DO UBERE ABDÔMEN E PERÍNEO; E NÍVEIS SÉRICOS 

DE PROGESTERONA EM VACAS DE LEITE. 
 

GUILHERME P. BASTOS  
MARCELO GEORGE MUNGAI CHACUR  

LEANDRO DA SILVA  
LUANA NAYARA DE FREITAS CHIARI  

JULIANA DE SOUZA ARAUJO  
CAMILA DUTRA DE SOUZA  

DOUGLAS SANCHES VIVIAN  
 

De acordo com Sonohata et al (2013), em valores absolutos, as características que geram um 
impacto de maior intensidade no sistema de produção de bovinos é o numero de bezerros 
produzidos e as vacas de descarte. A concepção de um novo embrião em até 90 dias após o parto 
anterior faz com que exista a chance do animal ter um intervalo de parto de uma cria ao ano, 
sendo este o ideal em todos os sistemas de produção e reprodução de bovinos, pois possibilita 
melhor retorno financeiro ao empresário rural (MARTINS E BORGES, 2011). Segundo Neves, 
Miranda e Tortorella (2010), condições inadequadas de nutrição, clima, mercado e 
desenvolvimento e uso de biotecnologias fazem com que os intervalos entre partos na especie 
bovina se expandam para 14 a 21 meses. O usos de biotecnologias em prol de beneficiar o 
melhoramento genético pela disseminação de características desejáveis, facilita o manejo das 
vacas e novilhas e permite diagnosticar prenhes de forma eficaz. Segundo Stelletta et al (2013) e 
Stelleta et al (2012), técnica da termográfia tem sido estudada como um novo método para se 
diagnosticar a prenhes nos animais e algumas doenças através das características na temperatura 
fisiológica ou não do corpo destes, esta estas técnicas podem ser rotineiramente aplicadas na 
medicina veterinária após serem feitas definições fisiológicas para cada espécie, técnica é 
considerada não evasiva pelo fato do aparelho ou do profissional responsável pelo exame não ter 
contato direto com o paciente, fato este importante, pois propicia uma maior segurança para a 
pessoa que realiza o procedimento, evitando riscos durante o trabalho e afastamentos por 
acidentes. A termografia já vem sido testada para outros procedimentos de diagnósticos como 
inflamações e em exames andrológicos, mostrando assim seu potencial para o uso na medicina 
veterinária. Assim métodos de diagnostico mais eficazes, baratos, rápidos e seguros geram 
interesses para os produtores que visam gerar lucros maiores e menores situações estressantes 
devido a acidentes com funcionários. Objetiva-se neste projeto estudar em vacas de leite o uso da 
termografia por infravermelho em diferentes fazes da gestação e da lactação. Serão usados 18 
animais em diferentes estágios de gestação e lactação, imagens termográficas do úbere, abdômen 
e períneo serão feitas com uma câmera Flyr E40 e avaliadas no programa Flyr Tools 2.1; será 
aferida a temperatura retal e coletadas amostras de sangue em todos os animais, para dosar-se a 
progesterona por meio de radioimunoensaio (RIA), comparando-se as concentrações da mesma 
nos terços inicial, médio e final da gestação, em intervalos de 30 dias, totalizando cinco coletas. Os 
animais serão mantidos em uma propriedade rural na região de Presidente Prudente-SP em pasto 
de Brachiaria decumbens, recebendo sal mineral e 2kg de ração/cabeça/dia; e água à vontade. Os 
dados serão submetidos à analise de variância, com posterior comparação entre médias com o 
uso do teste de Tukey a 5%.            
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ESPESSURA DE ENDOMÉTRIO DE RATAS SUBMETIDAS À ATIVIDADE FÍSICA E AO HORMÔNIO DO 
CRESCIMENTO 

 
LILLIAN MARTINS CRUZ  

ANANDA LINI VIEIRA DA ROCHA  
RONALDO SENA E SILVA  

CALIÊ CASTILHO SILVESTRE  
ANA PAULA MATTOSO MISKULIN CARDOSO  

FRANCIS LOPES PACAGNELLI  
INES CRISTINA GIOMETTI  

 
O hormônio do crescimento (GH) algumas vezes é utilizado de forma indiscriminada por pessoas 
que praticam atividades físicas com o intuito de aumentar a massa muscular. Como o GH pode 
atuar em diferentes células do organismo, de forma direta ou indireta, incluindo os órgãos 
reprodutivos. Este projeto tem o objetivo de verificar o uso do GH, associado ou não à atividade 
física, na espessura do endométrio de ratas Wistar. Para tanto, os úteros de 40 ratas Wistar de um 
experimento anterior serão utilizados. Os úteros provém de em 4 grupos experimentais: CT 
(controle); Ex (grupo exposto ao exercício físico); GH (grupo que foi administrado GH); e ExGH 
(grupo exposto ao exercício físico e que foi administrado GH). O experimento teve duração de um 
mês e os úteros foram colocados em solução de Davidson para posterior análise. As amostras 
serão incubadas em parafina e os cortes histológicos serão corados com hematoxilina-eosina e a 
espessura de endométrio será avaliada por meio do programa MOTIC Image Plus 2.0®. A análise 
estatística será ANOVA seguida de Tukey ou teste de Kruskal-Wallis, dependendo da normalidade 
dos dados, diferenças serão consideradas para p < 0,05. Palavras-Chave: útero, Hematoxilina-
eosina, fêmeas, exercício.             
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MOZART ALVES GONÇALVES FILHO  

LARISSA DI SANTI TEIXEIRA GUASSU  
MARIANI PAULINO SORIANO ESTRELLA  

GISELE ALBORGHETTI NAI  
 

Câncer é uma doença universal, com taxa de mortalidade elevada em alguns casos. É a segunda 
causa de morte no mundo ocidental, e passará para primeiro lugar por volta do ano de 2020. Tem 
causas genéticas e ambientais, sendo uma delas a ingestão de metal pesado, como cádmio. O 
cádmio é um metal pesado e dos mais abundantes elementos não essenciais encontrados no 
ambiente, sendo muito utilizado na indústria. O cádmio contamina diversos alimentos, e desta 
forma pode contaminar também os seres humanos, além da exposição ocupacional. Por isso a 
necessidade de se ter maneiras alternativas e simples de evitar a toxicidade provocada por este 
elemento. Não há estudos na literatura avaliando a influência do pH da água de beber na 
toxicidade do cádmio ao trato digestório.  Este estudo visa avaliar o efeito do pH da água de beber 
gênese de lesões do trato digestório provocadas pela intoxicação por cádmio. Para este estudo, 
serão utilizados 90 ratos Wistar albinos (Ratus Norvegicus albinus), adultos, machos. Os animais 
serão divididos em 6 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 - Com 15 
ratos, os quais receberão água com pH neutro (pH 7,0). Animais de todos os grupos receberão 
água e ração ad libitum. Os ratos de todos os grupos serão sacrificados após 6 meses. A necropsia 
será realizada e serão retirados fragmentos do esôfago, estômago, intestino delgado e intestino 
grosso de cada rato para análise microscópica (Protocolo Comissão de Ética em Uso Animal - 
CEUA/UNOESTE nº 2202).        UNOESTE     
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ESTUDO RETROSPECTIVO DA AMPLITUDE DE DISTRIBUIÇÃO DO DIÂMETRO DAS HEMÁCIAS (RDW) 
EM GATOS ANÊMICOS 

 
MAICKON WILLIAN DE FREITAS  

CECÍLIA BRAGA LAPOSY  
 

As alterações nos resultados dos padrões eritrocitários demandam decisões e norteiam a conduta 
do clínico quanto ao prognóstico e a terapêutica de eventuais patologias. O volume corpuscular 
médio (VCM) que é tradicionalmente calculado pelo volume globular e pela contagem 
eritrocitária, fornece uma idéia da heterogenicidade do volume de cada hemácia. No entanto, 
muitas alterações no volume dos eritrócitos não são detectadas analisando somente o VCM. A 
utilização de equipamentos modernos que fazem a contagem celular sanguínea permite calcular a 
amplitude de distribuição dos eritrócitos ou RDW (Red cell distribution width) e suas frações RDW-
CV e RDW-SD, que provêem uma avaliação quantitativa da heterogenicidade do volume de cada 
eritrócito no sangue periférico e gera uma informação automatizada do grau de anisocitose 
sanguínea sem a necessidade da avaliação microscópica dos diâmetros celulares. Diante da 
escassa informação disponível na literatura científica sobre os valores de RDW para o gato 
doméstico correlacionando com tipos de anemia, este estudo se propõe a realizar uma avaliação 
retrospectiva corelacionando os valores da amplitude de distribuição do tamanho dos eritrócitos 
(RDW) com os demais valores do eritrograma utilizados na rotina laboratorial. Para a realização 
desse trabalho serão utilizados dados do Hospital Veterinário da Universidade do Oeste Paulista, 
relacionado-os com os hemogramas realizados em Gatos no período de janeiro de 2010 a 
dezembro de 2014.Esses dados serão dispostos em uma tabela, contendo informações como 
idade, hemácias, hemoglobina (Hb), Volume Globular (VG), Volume Corpuscular Médio (VCM), 
Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média (CHCM), RDW-CV (coeficiente de variação), 
RDW-SD (desvio padrão), reticulócitos e observações (qualquer alteração descrita no eritrograma 
que evidencie resposta medular).Os resultados obtidos no período de cinco anos serão 
correlacionados com os valores de RDW-SD e RDW-CV, para encontrar uma relação entre Anemia 
e a Amplitude de Distribuição do Tamanho dos Eritrócitos (RDW).Para verificar a existência de 
correlações entre as variáveis RDW-SD e RDW-CV e todos os outros parâmetros aferidos (Ht, Hb, 
VCM e reticulócitos) serão calculados os coeficientes de correlação de Pearson. Todas as análises 
serão realizadas com auxílio do Programa SPSS for Windows® v. 13.0 com 5% de significância. 
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Indoxacarbe é um novo inseticida do grupo químico das oxidiazinas,possui atividade sobre insetos 
da ordem Lepidoptera, Inseticida da classe I,compatível com ambiente e seguro para organismos 
não alvos. Este produto esta disponível no mercado para uso no controle de pulgas com o nome 
comercial Activyl®. As pulgas são os parasitas mais encontrados em cães e gatos; eliminação e 
prevenção da infestação por esses insetos são essenciais para que se possa manter uma boa saúde 
animal. Embora sendo encontrado no mercado, nenhum estudo in vivo com indoxacarbe foi 
encontrado avaliando-se seu efeito a nível hematológico,hepático,renal e genotóxico. Este estudo 
justifica-se pela alta incidência da infestação por pulgas em cães e gatos;pelo conhecimento mais 
aprofundado dos efeitos in vivo do indoxacarbe e pela escassez de trabalhos encontrados na 
literatura sobre o uso do Indoxacarbe na espécie felina. O objetivo será avaliar por meio de 
observação clínica, hemograma,bioquímica sérica e por meio do teste de micronúcleo a 
genotoxicidade do produto Indoxacarbe (Actvyl®) em diferentes doses na espécie felina. Serão 
utilizados 20 gatos,ambos sexos,adultos saudáveis provenientes do Canil da UNOESTE,os quais 
permanecerão alojados em baias individuais com ração e água à vontade. A espécie será dividida 
em 4 grupos com 05 animais em cada grupo sendo:Grupo controle 1(GT1):será tratado com 
solução fisiológica na superfície cutânea (região cervical),na forma "pour-on" de acordo com o 
peso do animal com intervalo de 15 dias. Grupo controle 2(GT2):Os animais deste grupo serão 
submetidos a aplicação de ciclofosfamida na dose de 50mg/kg via intravenosa. Grupo Tratado 
3(GT3):será tratado com indoxacarbe na superfície cutânea (região cervical),na forma "pour-on" 
na dose terapêutica indicada pelo fabricante com intervalo de 15 dias. Grupo Tratado 4(GT4):será 
tratado com indoxacarbe na superfície cutânea (região cervical),na forma "pour-on" na dose dez 
vezes maior que a dose terapêutica indicada pelo fabricante com intervalo de 15 dias. A colheita 
de sangue para realização de hemograma completo e bioquímica sérica ocorrerá antes e 24horas 
após a administração do fármaco,para avaliação da função renal e hepática dos animais. A 
avaliação clínica será realizada 24horas antes da utilização do fármaco,e durante os primeiros três 
dias após aplicação,e nova avaliação será realizada sete dias após a última. Os animais serão 
submetidos à aferição da frequência cardíaca,respiratória e temperatura e avaliação 
comportamental. Será classificado como ausente ou presente: salivação,vômito,diarreia e 
lambedura do local de aplicação do produto e os linfonodos regionais serão classificados como 
normais ou reativos. Será colhido sangue da veia cefálica 24 horas após cada aplicação do fármaco 
para a realização do teste do micronúcleo cujo os procedimentos serão os mesmos propostos por 
Schimid et al. (1975).       Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE)     
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INDUZIDA PELA MONOCROTALINA SUBMETIDOS A TREINAMENTO FÍSICO PREVENTIVO 
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       A prevalência de Insuficiência Cardíaca (IC) aumenta anualmente1,2,3, sendo uma das razões o 
aumento da expectativa de vida3,4. A IC Direita (ICD) apresenta uma grande morbi-mortalidade, 
estando principalmente relacionada com Cor Pulmonale5. Inexistem estudos que avaliam 
repercussões do treinamento físico preventivo (ICD). Objetivo deste estudo foi avaliação/impacto 
do treinamento físico preventivo em ratos com ICD induzida por monocrotalina. Foram utilizados 
ratos Wistar machos, divididos em 4 grupos de 8 animais: grupo sedentário controle (C); grupo 
treino controle (T); grupo sedentário monocrotalina (M); grupo treino monocrotalina (TM). O 
protocolo de treino foi realizado em esteira por 13 semanas, 5 vezes/semana (10 semanas de 
treino preventivo e 3 semanas após a injeção de monocrotalina). Após este período os animais 
foram mortos e foram analisados os parâmetros anatômicos do coração, pulmão e fígado. Conclui-
se que os animais apresentaram disfunção ventricular direita e que o treinamento preventivo não 
trouxe benefícios neste parâmetro cardíaco  
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EFEITO DA AVALIAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA E DA SUPLEMENTAÇÃO COM DIFERENTES 
DOSES DE PROBIÓTICO NA RESPOSTA IMUNE HUMORAL EM BEZERROS NELORE 
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PAULO EDUARDO PARDO  
 

       Objetivou-se avaliar os efeitos da suplementação com diferentes doses do probiótico sobre a 
resposta imune humoral em bovinos. Quarenta e dois bovinos machos, Puro de Origem (P.O) da 
raça Nelore, com idade de 12 meses, todos vacinados com dose única de vacina antirrábica, 
divididos aleatoriamente em 3 grupos (14 bovinos/grupo): O grupo controle (GC), recebeu 70 
gramas de suplemento mineral/animal por 60 dias; o grupo GP3 recebeu 3 gramas de probiótico 
adicionados em 70 gramas de suplemento mineral/animal por 60 dias e o grupo GP8 recebeu 8 
gramas de probiótico adicionado em 70 gramas de suplemento mineral/animal por 60 dias. 
Análises estatísticas foram comparadas entre os Grupos controle, 3 e 8 gramas. As amostras de 
sangue dos bovinos foram colhidas nos dias 0,30 e 60. Os resultados demonstraram diferenças 
estatísticas significativas entre as médias de concentrações séricas entre os grupos. Conclui-se que 
a administração de probiótico aumentou a resposta imune em bovinos vacinados com uma única 
dose de vacina antirrábica. 
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       O objetivo do presente trabalho foi o de avaliar as alterações dependentes da dose de 
dicromato de potássio (0, 12, 24 e 36 mg.kg-1) no tecido hepático, após suplementação com 
probiótico em dosagens 0 ou 0,2%, em 80 ratos machos. A ingestão oral por 90 dias de doses 
crescentes de dicromato de potássio produziu sinais clínicos de toxicidade frente a análise 
histopatológica (p < 0,05) e atividades séricas enzimáticas (p < 0,05), dos marcadores de função 
hepática. A inclusão do probiótico na dieta reduziu os efeitos nos parâmetros estudados.  
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       Objetivou-se estudar a relação da temperatura do escroto sobre a qualidade seminal pelo uso 
da termografia por infravermelho em touros Nelore criados extensivamente. Realizaram-se 
termografia escrotal e colheita de sêmen. Os dados climáticos foram coletados por meio de globo 
termômetro. Os termogramas do escroto foram obtidos por meio de termografia digital de 
infravermelho. Efetuaram-se colheitas de sêmen, por meio de eletroejaculação para analise das 
características quantitativas e qualitativas. Para os dados, utilizou-se análise de variância e 
posteriormente aplicou-se o teste de Tukey a 5%. (p < 0,05) entre animais para vigor espermático, 
motilidade espermática entre animais e entre colheitas, concentração espermática, 
espermatozoides totais e espermatozoides viáveis totais entre grupos, entre colheitas para as 
temperaturas do escroto e para os dados climáticos. Concluiu-se que as temperaturas da 
superfície do escroto e os fatores climáticos influenciaram na qualidade do sêmen. A termografia é 
recomendada como exame complementar na avaliação reprodutiva de touros. Palavras-chave: 
fatores climáticos, termograma escrotal, touro zebu, sêmen.  
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       O objetivo desse estudo foi determinar a temperatura superficial do escroto com o uso da 
câmera de termografia por Infravermelho em touros Nelore criados extensivamente, antes e após 
a colheita do sêmen. Foram utilizados 80 touros Nelore com 24 a 36 meses, nos quais foi coletado 
o sêmen por eletroejaculação e imagens termográficas por infravermelho do escroto antes e após 
a colheita. Os dados foram avaliados por análise de variância e comparação de médias pelo teste 
TUKEY a 5%. Os resultados mostraram que (P < 0,05) entre os pontos anatômicos analisados na 
mesma imagem termográfica (cordões espermáticos em relação aos pontos dorsal, médio e 
ventral dos testículos; e cauda dos epidídimos) tanto antes quanto após a colheita do sêmen. No 
entanto, (P > 0,05) quando comparadas as médias de cada ponto anatômico entre as imagens 
antes e depois da colheita. Em conclusão, a termografia por Infravermelho pode ser realizada 
antes ou após a colheita do sêmen e em condições de campo, sendo um auxílio à seleção de 
reprodutores quando adicionada ao exame andrológico.  CNPq e Unoeste 

 


