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Resumo 
Determinar a eficácia da transferência de imunidade passiva (TIP) em bezerros neonatos 
nascidos de fêmeas multíparas, através da avaliação de densidade do colostro, dos níveis 
plasmáticos da proteína total e da enzima gama glutamil transferase após a ingestão do 
colostro. Amostras de sangue dos bezerros foram colhidas em momentos 
predeterminados 24, 48 e 72 horas de vida e 7, 14, 28, 35 e 42 após o parto. Os testes 
empregados para determinação da proteína plasmática total (PPT), atividade de gama 
glutamil transferase (GGT) foram confrontados com a densidade e qualidade do colostro 
com o auxilio do colostrômetro. A concentração da PPT e da enzima GGT nos neonatos 
foram compatíveis com a qualidade do colostro que receberam. Assim podemos inferir 
que os testes empregados para avaliação de TIP por meio da concentração de PPT, GGT 
e qualidade do colostro foram eficientes, já que os valores obtidos nos testes utilizados 
mostraram - se elevados como era esperado, pois durante o experimento nenhum dos 
bezerros adoeceu ou veio a óbito por falha de transferência de imunidade passiva (FTIP). 
Palavras-chave: Imunidade Passiva; Bezerros; Colostro. 
 

 

Introdução 

A placenta é o órgão de nutrição, respiração, filtração e de secreção endócrina do 

feto, assim como o protege de alguns patôgenos virais e bacterianos (JAINUDEEN e 

HAFEZ, 2004). 

Nos bovinos a placenta é classificada como sinepiteliocorial, esse tipo de placenta 

impossibilita a passagem de anticorpos da mãe para o feto, por ser impermeável as 

imunoglobulinas não ocorre a transferência de imunidade durante a gestação. Essa só 

ocorrerá após o nascimento, através da ingestão de colostro (LANDIM-ALVARENGA, 

2006). 

Após o nascimento os bezerros devem ingerir um volume de colostro 

correspondente a 10% do seu peso, sendo metade fornecida dentro das primeiras seis 

horas pós-parto e o restante até doze horas, não ultrapassando vinte e quatro horas, onde 

se iniciará o “fechamento” do intestino delgado do neonato e o colostro começará a perder 

sua qualidade (PARISH, 1996).  
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Após a ingestão do colostro pelo neonato, as imunoglobulinas são absorvidas 

intactas por um processo de pinocitose pelas células especializadas do intestino delgado. 

No processo de “fechamento”, as células especializadas começam a ser substituídas por 

células maduras, sendo que a total substituição ocorre 24-36 horas após o nascimento, e 

assim cessando a absorção das imunoglobulinas pelo intestino delgado do neonato 

(CUNNINGHAM, 2004).  

Existem três razões para que ocorra falha de transferência de imunidade passiva 

(FTIP). Em primeiro lugar, relacionado à mãe e a produção, a mãe pode produzir pouco 

colostro, de má qualidade ou ainda receber manejo errado. Em segundo lugar, referente à 

falha da ingestão, que pode haver produção suficiente de colostro, mas um consumo 

inadequado por parte do recém nascido, por abandono da mãe, conformação inadequada 

da glândula e/ou dos tetos, ou ainda por influência das condições do nascimento. Em 

terceiro lugar, pode existir falha na absorção intestinal, por ingestão tardia do colostro e 

interferência na absorção (FEITOSA, 1999). 

Existem algumas maneiras de determinar a FTIP em bezerros neonatos, as quais 

serão descritas a seguir: Determinação da Proteína Plasmática Total (PPT): As 

imunoglobulinas colostrais absorvidas representam o principal componente do teor de 

proteína total do plasma de neonatos, a concentração de PPT em bezerros aumenta até 

2g/dL após a ingestão do colostro. Desse modo, a dosagem de PPT em bezerros tem 

sido considerada um indicador de concentração plasmática de imunoglobulinas, portanto 

um parâmetro para avaliar a adequada transferência de imunidade passiva. A 

refratometria apresenta limites variáveis, mas leituras de 4,2 à 5,5 g/dL são indicativos de 

boa transferência de imunidade passiva (REA et al., 1996.; TYLER et al., 1998.; 

DONOVAN et al., 1998), já que concentração sérica de PPT de 5,2g/dL corresponde ao 

equivalente de 1.000mg/dL de IgG (TYLER et al., 1996).  

Determinação de atividade sérica da Gama Glutamil Transferase (GGT): As 

concentrações de GGT são altas no colostro de ruminantes, e a atividade sérica da GGT 

em bezerros e cordeiros que mamaram ou foram alimentados com colostro pode atingir 

200 vezes o limite superior de normalidade de animais adultos, durante os 3 dias de vida 

(PERINO; SUTHERLAND; WOOLLEN, 1993.; TESSMAN et al., 1997). A meia vida da 

GGT no colostro é curta, e a GGT sérica cai significativamente na primeira semana de 

vida. Os valores séricos da GGT equivalentes a uma concentração sérica IgG de 

10mg/mL são de 200UI/L no primeiro dia de vida e de 100UI no quarto dia de vida. As 

concentrações séricas de GGT menores de que 50UI/L indicam falha na transferência da 

imunidade passiva (PERINO; SUTHERLAND; WOOLLEN, 1993.; PARISH et al., 1997). 
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Sabendo-se que a FTP pode também estar relacionada com a qualidade do 

colostro, podem-se fazer duas avaliações: Avaliação com o auxilio do colostrômetro, que 

mede a densidade do colostro e a relaciona com a concentração de imunoglobulinas G 

(IgG), sendo a qualidade avaliada em três categorias: vermelha colostro ruim com até 

20mg/mL de IgG; amarelo, intermediário, que varia de 21 à 50mg/mL e verde, colostro de 

alta qualidade, com mais de 51mg/mL de IgG (COELHO e SILPER, 2008). Avaliação da 

densidade e qualidade do colostro com Lactodensímetro, neste caso, utiliza-se os 

seguintes parâmetros: até 1,034 colostro ruim; 1,035 à 1,046, colostro intermediário e 

acima de 1,047, colostro de alta qualidade(COELHO e SILPER, 2008).  

 

Objetivo 

Determinar a eficácia da transferência da imunidade passiva em bezerros neonatos 

através da avaliação de densidade do colostro, dos níveis plasmáticos da proteína total e 

da enzima gama glutamiltransferase após a ingestão do colostro.  

 

Metodologia 

Foram empregadas 10 vacas (V1 a V10) com aptidão leiteira com dois partos ou 

mais (multíparas), com média de produção de dez litros, criadas a pasto, com escore 

corporal entre 3 e 4 (escala de 0 à 5),  e 10 bezerros (B1 a B10) neonatos nascidos 

dessas vacas, sem distinção de sexo, os quais permaneceram com as mães por um 

período de até 72 horas ingerindo colostro “ad libitum”, oriundos do Centro Zootécnico da 

Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE).  

Amostras de sangue venoso por punção da jugular foram colhidas dos 10 bezerros 

em momentos (M) predeterminados que serão relatados a seguir: M1: 24 horas de vida; 

M2: 48 horas de vida; M3: 72 horas de vida; M4: 7 dias de vida; M5: 14 dias de vida; M6: 

28 dias de vida; M7: 35 dias de vida; M8: 42 dias de vida.  

As determinações plasmáticas de proteína total (PPT) foram feitas por refratômetria 

e a determinação sérica da enzima Gama Glutamiltransferase (GGT) pelo método cinético 

em tempo fixo. 

A avaliação da densidade e qualidade do colostro foi realizado no primeiro 

momento pós-parto por intermédio do colostrômetro. 

Inicialmente empregou-se o teste de Kolmogov-Smirnov para avaliar a normalidade 

dos dados, pelo qual todas as variáveis analisadas foram consideradas como 

paramétricas (p > 0,10). Para determinar se os valores dos parâmetros mensurados 

diferiram significativamente ao longo dos momentos pesquisados foi utilizada a análise de 
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variância para dados pareados, com contrastes pelo método de Tukey. Todas as análises 

foram realizadas utilizando o pacote computacional Bioestat (AYRES et al. 2007), com 

nível de significância de 5%. Protocolo de aprovação no CEUA nº536. 

  

Resultados e Discussão 

Segundo Rea et al., (1996), Tyler et al., (1998) e Donovan et al., (1998), 

concentrações de PPT acima de 4,2g/dL são indicativos de boa transferência de 

imunidade passiva corroborando com os resultados obtidos neste trabalho, onde as 

medias para PPT mostraram-se acima do esperado nos 8 momentos, sendo: M1 8,38; M2 

8,07; M3 7,38; M4 7,39; M5 6,78; M6 7,01; M7 6,72; M8 6,72g/dL, assim como mostra na 

tabela1. Individualmente os bezerros do experimento apresentaram valores acima de 

4,2g/dL em todos os momentos, sendo 5,00g/dL a menor concentração apresentada pelo 

B4 no M2, possivelmente por ingestão tardia do colostro e/ou interferência na absorção, já 

que o colostro da V4 (mãe do bezerro B4) apresentou valor de 55,00mg/mL enquadrando-

se como de alta qualidade, segundo classificação de Coelho e Silper, (2008). 

 

Tabela 1. Médias e desvios-padrão das concentrações plasmática de proteína total (PPT) 

e sérica gama glutamil transferase (GGT) em dez bezerros leiteiros mestiços, Presidente 

Prudente, 2011. 

Dias pós-mamada do colostro 
Parâmetro 

1 2 3 7 14 28 35 42 

PT 
8,380± 

1,832* 

8,070± 

1,528§ 

7,380± 

1,779 

7,390± 

1,258 

6,780± 

1,677 

7,010± 

1,230 

6,720± 

0,7480 

6,720± 

0,7285 

GGT 
411,62± 

144,94� 

414,57± 

138,87∞ 

398,61± 

216,31⋕ 

311,63± 

190,95⏁
151,82± 

108,36 

111,14± 

228,67 

91,300± 

185,46 

39,900± 

51,309 

*valor significativamente maior em relação aos dias 14 (p<0,01), 28 (p<0,05), 35 e 42 (p<0,01); §valor 

significativamente maior em relação aos dias 35 e 42 (p<0,05); � valor significativamente maior em relação 

aos dias 14 (p<0,01), 28, 35 e 42 (p<0,001); ∞ valor significativamente maior em relação aos dias 14 

(p<0,01), 28, 35 e 42 (p<0,001); ⋕ valor significativamente maior em relação aos dias 14 (p<0,05), 28 

(p<0,01), 35 e 42 (p<0,001).⏁valor significativamente maior em relação aos dias 35 (p<0,05) e 42 (p<0,01). 

 

No presente trabalho observou-se que todos os bezerros demonstraram níveis 

elevados da atividade sérica de GGT até o M3(72 horas de vida), no qual o maior valor 

obtido da GGT foi de 831,10UI/L apresentado pelo B3 no M3 (tabela 2), atingindo 27 

vezes os limites de normalidade dos animais adultos, corroborando com Perino, 
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Sutherland, Woollen, (1993) e Tessman et al., (1997), que em suas pesquisas descrevem 

o aumento dessa enzima até o terceiro dia de vida, entretanto os animais desse 

experimento não alcançaram 200 vezes os limites de normalidade citados por esses 

autores. Perino, Sutherland, Woollen, (1993) e Parish et al., (1997) consideram FTIP 

quando os animais apresentarem concentrações de GGT inferior a 50,00UI/L durante os 

três dias de vida, sendo assim nenhum dos bezerros deste experimento apresentou FTIP 

através da avaliação da concentração de GGT, pois o valor mínimo encontrado foi de 

73,40UI/L do B4 no M3. (tabela 2). 

Perino, Sutherland, Woollen, (1993) e Parish et al., (1997), ainda relatam que na 

primeira semana de vida a atividade sérica da GGT cai significativamente, sendo assim 8 

bezerros (B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8 e B10) apresentaram queda da GGT no M4 (7 dias 

de vida), coincidindo com o que relatam os autores citados, entretanto 2  bezerros (B5 e 

B9) demonstraram queda no M5 (14 dias de vida). (tabela 2). 

Observamos que os valores séricos da GGT em 4 bezerros (B1, B4, B7 e B8) 

atingiram a normalidade no M6 (28 dias de vida), no M7 (35 dias de vida) só o B10 

apresentou valores normais, já os bezerros B3, B5, B6 e B9 obtiveram a normalidade no 

M8 (42 dias de vida), apenas o B2 não alcançou os valores normais da GGT, por ter 

cursado um quadro infeccioso de babesiose e anaplasmose. (tabela 2). 

 A avaliação geral dos animais utilizando média e desvio padrão revelou que os 

níveis de GGT são significativamente maiores nas primeiras 72 horas de vida e começam 

a cair na primeira semana de vida. (tabela 1). Esses dados condizem com a avaliação 

individual dos bezerros, onde houve aumento da GGT no M1, M2 e M3 e queda da 

mesma no M4. 

 

Tabela 2. Concentração sérica da enzima GGT dos dez bezerros leiteiros nos 8 

momentos. 

Animais M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 
B1  353,30 397,20 347,80 346,10 226,40 24,00 21,40 19,20 
B2  385,90 297,50 303,20 161,50 48,80 758,90 617,30 184,60
B3  377,30 365,00 831,10 466,50 144,40 47,60 34,60 27,90 
B4  167,90 118,90 73,40 45,20 22,20 21,40 24,50 14,00 
B5  698,00 507,00 395,70 402,70 121,20 37,90 56,60 13,80 
B6  541,00 521,20 499,90 480,10 184,70 44,30 35,70 30,30 
B7  348,00 373,60 164,30 105,10 44,10 17,70 12,40 27,50 
B8  492,30 498,60 328,40 130,90 112,60 22,60 20,40 20,80 
B9  455,70 613,40 611,90 620,40 375,40 94,00 60,70 35,00 
B10  296,80 453,30 430,40 357,80 238,40 43,00 29,40 25,90 
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As fêmeas multíparas avaliadas enquadraram-se na categoria de colostro de alta 

qualidade (com mais de 51mg/mL, coluna verde) segundo Coelho e Silper (2008), com 

exceção da V1 que se enquadrou na categoria intermediaria (21 à 50mg/mL, coluna 

amarela) com 45,00mg/mL, ratificando com isto que fêmeas multíparas apresentam 

colostro de alta qualidade. (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Avaliação da qualidade do colostro das dez fêmeas multíparas. 

 

Conclusão 

De acordo com os valores obtidos da PPT e GGT foi possível verificar que os 

bezerros avaliados ingeriram em tempo hábil a quantidade de colostro necessária para 

uma boa transferência de imunidade secundária. Observou-se também por meio da 

determinação da densidade dos colostros avaliados que fêmeas multíparas normalmente 

produzem colostro com boa concentração de imunoglobulinas como foi constatado neste 

trabalho.  

Pode-se concluir ainda que a ausência da FTIP deveu-se a qualidade do colostro 

produzido pelas mães, e ingerido pelos bezerros em tempo hábil para uma boa absorção, 

verificada por meio dos testes realizados. 
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Resumo 

Avaliou-se o potencial mutagênico do , utilizado como marcador biológico, por 

meio da freqüência de anormalidades nucleares. Foram utilizadas 40 juvenis de tilápia do 
Nilo (01 animal/aquário), em um delineamento experimental inteiramente casualizado, 
com sete tratamentos. O período experimental foi de 21 dias, sendo 14 para adaptação às 
instalações e recebendo uma ração encapsulada, isenta do marcador, com 30% de PB e 
2.800 ED/kg de ração. Após este período, diariamente, duas cápsulas contendo óxido de 

crômio,  (forma radioativa), foram fornecidas diariamente (tratamento) e até a 

saciedade cápsulas contendo a ração sem o marcador.  Os testes do micronúcleo, 
disformes, broken-eggs, picnose, binucleadas e degeneradas demonstraram que houve 
efeito mutagênico significante sobre os eritrócitos de juvenis de tilápia do Nilo 
(Oreochromis niloticus L.), expostos à concentração de 33 Ci.g-1 de Cr51, na forma de 
óxido de crômio, para os sete tempos amostrais. 
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Palavras-chave: Micronúcleo; peixe, radiação. 
 

 

Introdução 

O crômio é um metal que ocorre naturalmente em baixas concentrações (g.L-¹ ou 

g.kg-¹) no ar, água, solo e essencialmente em materiais biológicos.  Na forma de óxido 

de crômio (Cr2O3) é insolúvel e estável (SASSON, 1966), sendo utilizado como marcador 

biológico em estudos de nutrição e fisiologia (KOTB e LUCKEY, 1972). 

Harrison et al. (1968) utilizaram o óxido de crômio na forma radioativa, , em 

estudos de nutrição, marcador biológico, porém o Cr51 é um emissor de radiação gama 

ionizante tornando-o um potencial agente mutagênico. 

3
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A emissão de radiação gama ionizante pode levar a ejeção de elétrons dos 

átomos, formando íons eletricamente carregados e quando estes íons estão situados 

dentro ou próximos de moléculas de DNA podem promover reações químicas que alteram 

as bases do DNA, podendo causar severos danos ao material genético, como rearranjos 

assimétricos com formação de fragmentos, não disjunção e quebras (KIRSCH-VOLDERS 

e FENECH, 2003). 
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Para avaliar os danos no DNA, em humanos, tem sido utilizado o teste do 

micronúcleo, por ser potencialmente sensível (FENECH, 2000), bem como em peixes (AL-

SABTI et al., 1994). 

Outras anormalidades nucleares nas células também são indicadoras de 

mutagenicidade, tais como células disformes, broken-eggs, picnose, binucleadas e 

degeneradas, sendo que estas anormalidades correspondem a diferentes processos 

biológicos (TOLBERT et al., 1991).  O registro da ocorrência de anormalidades nucleares 

tem sido considerado como uma abordagem confiável dos efeitos genotóxicos e 

citotóxicos em organismos aquáticos (RUSSO et al., 2004).  

Estes testes também são utilizados em biomonitoramento humano, ecotoxicologia 

e dosimetria biológica, pois apresentam uma relação dose dependente frente a vários 

agentes genotóxicos e a vantagem de serem simples, de curta duração, de baixo custo e 

permitirem uma análise rápida de um elevado número de células, quando comparados a 

outros ensaios. Além disso, podem ser aplicados praticamente a qualquer população de 

células que estejam em constante divisão celular (in vivo ou in vitro), durante exposição a 

agentes genotóxicos, clastogênicos, ambos ou aneugênicos (MILLER et al., 1998). 

Este trabalho teve como objetivo de avaliar o potencial mutagênico do óxido de 

crômio, em sua forma radioativa, como marcador biológico, por meio da freqüência de 

anormalidades nucleares hematológicas em tilapias (Oreochromis niloticus L.). 

 

Material e Métodos 

Foram utilizados quarenta aquários confeccionados em resina poliéster de volume 

igual a 90L, providos de sistemas independentes de aeração e filtro biológico e mantidos 

a uma temperatura de 26  1,5oC. Os parâmetros de qualidade da água: temperatura, 

oxigênio dissolvido, pH, amônia total, e nitrito foram monitorados diariamente através de 

um “kit” de análise de água marca HACH, modelo FF-42, de um potenciômetro e de um 

oxímetro analógico digitais. Foi mantido um fotoperíodo de 12 horas de escuro e 12 horas 

de iluminação no interior do laboratório do Centro de Energia Nuclear na Agricultura – 

CENA – USP – Piracicaba/SP (BOYD, 1982). 

Quarenta juvenis de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus L.) com massa média 

aproximada 100 ± 3,3 g foram distribuídos aleatoriamente nos aquários (01 

animal/aquário), constituindo um delineamento experimental em blocos inteiramente ao 

acaso. Os animais foram submetidos a um período de adaptação ao manejo e 

alimentação de catorze dias, recebendo uma dieta isenta de crômio, com 30% de proteína 

bruta (PB) e 2 800 kcal de energia digestível (ED) por kg de alimento.  A ração foi 

Colloquium Agrariae, vol. 7, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 223

administrada encapsulada, tendo como fonte de carboidratos a glicose (Amilogill 2100; 

Cargil Agr. S.A., Uberlândia, MG, Brasil) (NRC, 1993). Os peixes foram alimentados à 

vontade em uma refeição diária às 08h30m. Sobras de alimento e fezes foram removidas 

das caixas diariamente com auxílio de um sifão. A análise bromatológica da ração foi 

realizada segundo as normas recomendadas pela Association of Official Analytical 

Chemists International - AOAC (1994). 

No período experimental de sete dias foi fornecido aos peixes, em cada refeição, 

duas capsulas com massa de 0,5g contendo à ração basal incorporada do óxido de 

crômio (III), na forma radioativa ( ) (emissão gama, meia-vida de 27,8 dias, 

segundo ANDERSON, 1981), com uma atividade específica aproximada de 33 Ci.g-1 

(1.221 MBq.g-1) (KANE et al., 1959) e cápsulas contendo somente a ração basal à 

vontade. 

3
51
2 OCr

Os tratamentos consistiram de doses diárias de ração incorporada de crômio 

radioativo, que foram administradas a cada 24 horas. No início do experimento (dia 0) e a 

cada 24 horas, cinco peixes foram anestesiados por imersão numa solução de 

benzocaína a 100 mg.L-1 e por punção cardíaca, utilizando seringas descartáveis (1 mL), 

previamente heparinizadas. Após a colheita, os peixes foram sacrificados por imersão 

numa solução de benzocaína a 300 mg.L-1 (SUDAGARA et al., 2009). Foram então feitos 

esfregaços sangüíneos, fixados em metanol absoluto e corados após 24 horas com 

Giemsa ou reação de Feulgen. Foram analisadas 3.000 células por animal, com três 

repetições, e as freqüências de micronúcleo (MN), células disformes, “broken-eggs”, 

picnose, binucleadas e degeneradas obtidas para cada tempo de exposição foram 

comparadas com as do controle-negativo (dia 0) (CARRASCO et al., 1990). A análise da 

freqüência de micronúcleos, células disformes, “broken-eggs”, picnose, binucleadas e 

degeneradas presentes na preparação citológica foi realizada em 

lâminas/animal/tratamento e em animais não tratados, de acordo com Fenech e Morley 

(1985). 

Dos três esfregaços feitos, fixados e corados no Departamento de Biofísica da 

Universidade do Oeste Paulista - Presidente Prudente/SP, foram analisadas 1.000 células 

por lâmina/animal/dia e as freqüências de micronúcleo (MN), células disformes, “broken-

eggs”, picnose, binucleadas e degeneradas obtidas para cada tempo de exposição foram 

comparadas aos do controle-negativo através da comparação entre médias, teste “T”, 

para duas amostras independentes (PIMENTEL-GOMES, 2000). 
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Resultados e Discussão 

Os parâmetros da qualidade da água – temperatura (28,0 ± 0,2oC), oxigênio 

dissolvido (4,6 ± 0,1 mg.L-1), pH (6,6 ± 0,1), amônia (0,13 ± 0,01 mg.L-1), e nitrito (0,05 

mg.L-1) – foram considerados apropriados para a vida dos peixes e o seu natural 

desenvolvimento (BOYD, 1990). 

A espécie de peixe O. niloticus, tilapia, se presta adequadamente ao 

biomonitoramento, porém pode responder de maneira completamente diferente a cada 

agente genotóxico, variando o comportamento das taxas de micronúcleos. Este 

comportamento provavelmente esteja relacionado com a farmacocinética do agente 

usado e a velocidade do ciclo hematopoiético (AL-SABTI e METCALFE (1995). É normal 

que a freqüência de micronúcleos varie consideravelmente de um individuo para outro 

(0,03% a 0,47%), sendo que estas diferenças dependem de fatores genéticos e 

ambientais, tais como alimentação, a idade e o sexo (PASTOR et al. 2002). Neste estudo, 

ocorreu uma variação da freqüência de micronúcleos entre indivíduos no dia 0 (controle), 

de 0,23  0,15%, assim como nas demais anomalias celulares, disformes – 0,31  0,56%, 

“broken-eggs” 0,29  0,35%, picnose 0,29  0,25%, binucleadas 0,19  0,33% e 

degeneradas 0,24  0,44%. 

Os testes de micronúcleos e demais anomalias em eritrócitos de peixes devem ser 

realizados em vários momentos após os tratamentos, tornando assim possível 

acompanhar as freqüências em mudança (TITENKO et al. 1994). Em estudos sobre as 

taxas de micronúcleos de várias espécies de peixes, demontrou-se que eles geralmente 

apresentam o pico entre o primeiro e o quinto dia após o início do tratamento (GRISOLIA 

e CORDEIRO, 2000) 

A partir dos resultados das análises citológicas, observamos que todas as 

anormalidades celulares mostraram diferença significativa (p0,05) nos diferentes tipos de 

alterações nucleares, micronúcleo, disformes, “broken-eggs”, picnose, binucleadas e 

degeneradas, à medida que os peixes foram sendo expostos a radiação gama, 

proveniente do 51Cr2O3, indicando o mesmo ser indutor de alterações que podem ter 

ocorrido durante a formação das células avaliadas. Segundo Fenech e Neville (1992) e al-

Sabti e Metcalfe (1995) as alterações morfológicas nucleares podem ser devidas a células 

que se duplicaram, mas não completaram a citocinese; amplificação gênica que será 

eliminada através de brotamentos ou divisão mitótica incompleta. Ainda não são 

conhecidas as causas que levam a formação de algumas destas anormalidades. 
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Tabela 1.  Freqüência de características nucleares (‰) em eritrócitos de tilápias 

(Oreochromis niloticus L.) expostas 7 dias ao 51Cr2O3, como marcador biológico1. 

Freqüência de anormalidades nucleares (por mil) 
Exposição 

(dias) 
MN Disformes 

Broken-
eggs 

Picnose 
Binucleada

s 
Degenerad

as 
0 

(controle) 
0,23  
0,15a 

0,31  
0,56a 

0,29  
0,35a 

0,29  
0,25a 

0,19  
0,33a 

0,24  
0,44a 

1 0,38  
0,27ab 

0,31  
0,42ab 

0,33  
0,37ab 

0,30  
0,26a 

0,24  
0,36ab 

0,25  
0,49a 

2 0,60  
0,34bc 

0,41  
0,20abc 

0,40  
0,15b 

0,45  
0,19ab 

0,34  
0,24abc 

0,32  
0,19a 

3 0,78  
0,43cd 

0,50  
0,30bc 

0,41  
0,30bc 

0,47  
0,32abc 

0,51  
0,29cd 

0,44  
0,12b 

4 0,90  
0,11d 

0,52  
0,46bc 

0,47  
0,25bc 

0,55  
0,36bc 

0,57  
0,39d 

0,55  
0,45bc 

5 0,93  
0,15d 

0,55  
0,25c 

0,48  
0,31bc 

0,57  
0,14bc 

0,57  
0,32d 

0,57  
0,14c 

6 1,01  
0,16de 

0,61  
0,42c 

0,53  0,33
bc 

0,58  
0,20bc 

0,65  
0,55d 

0,59  
0,21c 

7 1,11  
0,21e 

0,67  
0,55c 

0,57  
0,33c 

0,60  
0,53c 

0,67  
0,45d 

0,69  
0,57c 

1 Médias das freqüências de anormalidades nucleares  desvio padrão (SD). Resultados em coluna com 

diferentes sobrescritos diferem significativamente (P < 0,05). 

 

A presença de eritrócitos bilobulados (em divisão mitótica) no sangue periférico 

pode estar associada com aumento provisório da capacidade de transporte de oxigênio, 

ou ainda com uma forma de senescência celular (HOUSTON e MURAD,1995). 

Os micronúcleos originam-se de fragmentos cromossômicos acêntricos ou 

cromossomos inteiros, que acabam sendo perdidos durante a mitose. Geralmente são 

formados devido à exposição à substâncias clastogênicas e/ou aneugênicas. Por outro 

lado, de acordo com Zuniga-Gonzales, (2001) a taxa destas alterações pode depender da 

espécie, do genótipo, mecanismos de reparo do DNA, segregação cromossomal 

deficiente, estado imune, sexo e idade do indivíduo. 

 

Conclusão 

Os testes do micronúcleo, disformes, “broken-eggs”, picnose, binucleadas e 

degeneradas demonstraram que houve efeito mutagênico significante sobre os eritrócitos 

de juvenis de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus L.), expostos à concentração de 33 

Ci.g-1 de Cr51, na forma de óxido de crômio, como marcador biológico, para os sete 

tempos amostrados. 
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Resumo 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia de uma solução de lactato de sódio 
concentrada (84 mEq/L) para corrigir a acidose metabólica em bezerros diarréicos. Foi 
induzida diarréia em 20 bezerros girolando, com 9 a 30 dias de idade por meio de 
infecção experimental com rotavírus e administração de sacarose, ambos por via oral. 
Entre três e oito dias pós infecção os bezerros apresentaram acidose metabólica não 
compensada. A gasometria de sangue venoso foi realizada antes, na metade no final e 
duas horas e meia após o termino da infusão, para comparação do efeito alcalinizante. A 
acidose metabólica foi completamente corrigida com a solução de L84 ao término da 
infusão apresentando um efeito alcalinizante similar ao obtido nos animais tratados com a 
solução de B84. A solução concentrada de lactato de sódio pode ser considerada 
eficiente para a correção da acidose metabólica em bezerros diarréicos. 
Palavras-chave: Equilibrio acido-básico, gasometria, neonato, acidose, diarreia. 
 

 

Introdução e Justificativa 

Os distúrbios entéricos manifestados pela diarréia são aceitos, em todos os países 

com exploração pecuária, como o principal problema de saúde dos bezerros em seu 

primeiro mês de vida, sem predileção por sexo ou por raça (RADOSTITS; BLOOD; GAY, 

1994; SOUZA et al., 2000). Os prejuízos econômicos podem ser consideráveis e estão 

relacionados com os custos de tratamento, com a morte ou o descarte de animais e com 

o retardo no crescimento dos mesmos. 

 A perda contínua de água e de eletrólitos com as fezes acaba gerando 

desequilíbrios hídrico (hemoconcentração), eletrolítico (hiponatremia, hipocloremia e 

depleção de potássio) e ácido-básico (acidose metabólica) que se intensificam 

gradativamente (GONÇALVES et al., 1991; CONSTABLE et al., 1996; 1998; LEAL, 2005). 

A acidose metabólica é fruto, inicialmente, da perda de íons bicarbonato (HCO3
-) com as 

fezes. Entretanto, à medida em que o quadro avança e a hemoconcentração se acentua, 

a perfusão e a oxigenação tecidual tornam-se proporcionalmente comprometidas 

resultando em metabolismo celular anaeróbico. O acúmulo gradativo do ácido lático 

sintetizado (acidose lática) é o resultado natural destes eventos (KASARI, 1999). O 
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agravamento progressivo destes desequilíbrios culmina com a instalação do choque 

hipovolêmico e com a morte do bezerro acometido. Está claro, portanto, que a correção 

de tais desequilíbrios é de importância vital no tratamento de bezerros diarréicos, 

independentemente do(s) agente(s) etiológico(s) envolvido(s). 

A solução de Ringer com lactato é, seguramente, o fluido mais freqüentemente 

empregado, por via parenteral, nas medicinas, humana e veterinária para a correção da 

hemoconcentração, dos desequilíbrios eletrolíticos e da acidose metabólica. No Brasil, 

trata-se da única opção comercial com potencial alcalinizante, pois veicula o lactato de 

sódio. É ligeiramente hiposmolar (275 mOsm/L), porém, comparada às outras soluções 

comerciais, veicula a maior variedade de eletrólitos: sódio (130 mEq/L), cloreto (109 

mEq/L), potássio (4 mEq/L) e cálcio (3 mEq/L). Em razão dessas características 

singulares pode ser considerada uma alternativa interessante para a correção dos 

desequilíbrios existentes nos bezerros diarréicos (CONSTABLE, 2003). Não há estudos 

comprovando a sua eficácia nesses animais. 

A concentração de lactato é de unicamente 28 mEq/L, aproximadamente cinco 

vezes menor do que a de HCO3
- (156 mEq/L) em solução isotônica a 1,3% e esse é o 

motivo para que essa solução apresente, de fato, efeito alcalinizante muito reduzido tanto 

em bezerros sadios (LISBÔA et al., 2007) quanto em ovelhas sadias (LISBÔA et al., 

2009). 

Solução eletrolítica poliiônica com composição relativamente parecida com a de 

Ringer com lactato, porém com concentração maior de lactato de sódio (84 mEq/L), foi 

desenvolvida e testada em ovelhas sadias (FLAIBAN et al., 2009) e em acidóticas 

(FLAIBAN et al., 2010) comprovando-se o seu efeito alcalinizante superior e a sua eficácia 

para a correção do estado de acidose metabólica. Nos bezerros sadios essa solução 

apresentou igualmente um efeito alcalinizante muito superior ao da solução de Ringer 

com lactato (VETTORATO et al., 2008).  

A correção do desequilíbrio ácido-básico, ao contrário, impõe-se como um desafio 

muito maior em virtude da necessidade de quantificação do déficit de bases. A magnitude 

da acidose metabólica é variável e não se correlaciona necessariamente com a 

severidade do desequilíbrio hídrico (NAYLOR, 1989a; CONSTABLE et al., 1996), embora 

seja, em grande parte das vezes, mais intensa na desidratação severa (BERCHTOLD, 

1999; LEAL, 2005). É temeroso estimar o déficit de HCO3
- com base em critérios 

subjetivos (KASARI, 1999), embora alguns sintomas possuam correlação com o mesmo 

(NAYLOR, 1989b). A avaliação correta do estado de acidose só é obtida com o 

conhecimento de algumas variáveis sangüíneas, mensuradas ou calculadas, tais como: 
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pH, pressão parcial de dióxido de carbono (pCO2), HCO3
- plasmático, dióxido de carbono 

total (TCO2) e excesso de bases (BE); e, para tanto, o exame hemogasométrico é 

necessário (LISBÔA et al., 2002). Somente a partir do valor conhecido do BE seria 

possível calcular, com precisão, a quantidade de HCO3
- adequada para a correção da 

acidose que se apresenta no bezerro enfermo. 

   

Objetivo 

 Investigar o potencial alcalinizante de soluções com diferentes concentrações de 

lactato e de bicarbonato de sódio, administradas por via intravenosa, em bezerros 

portadores de acidose metabólica. 

 Estudar o efeito da solução de lactato de sódio sobre o equilíbrio ácido-básico de 

bezerros sadios e estabelecer comparações com outras concentrações de lactato e de 

bicarbonato de sódio em solução. 

 Desenvolver uma solução contendo lactato de sódio que possua potencial 

alcalinizante maior do que a solução de Ringer com lactato. 

 Comprovar a eficácia da solução desenvolvida para corrigir a hemoconcentração, 

os desequilíbrios eletrolíticos e a acidose metabólica presentes em bezerros diarréicos. 

 

Metodologia 

Quadros de diarréia foram induzidos em 20 bezerros (10 machos e 10 fêmeas), 

Girolanda, com peso de 46,2±5,7 kg, entre 9 e 30 dias de idade, por meio da infecção oral 

com o rotavírus NCDV (Nebraska calf diarrhea virus) (2 mL de um inoculo com dose 

infectante 106 TCID50/mL), ativado previamente com tripsina. Nos dias seguintes à 

infecção os bezerros foram mantidos em baias individuais e alimentados exclusivamente 

com leite (4 L por dia divididos em duas mamadas). Sacarose (4g/kg) foi acrescentada ao 

leite de cada mamada. Cada bezerro ingeria ainda 200g de iogurte natural uma vez ao dia 

e recebia uma dose diária de furosemida (Semidin®), 1 mg/kg por via intramuscular. Esse 

protocolo foi mantido até que o grau desejado de acidose metabólica fosse alcançado. 

A partir do terceiro dia após a infecção, amostra de sangue venoso foi obtida por 

punção da jugular, utilizando-se agulha 30 x 08 acoplada a seringa de 3 ml contendo 

aproximadamente 400UI de heparina sódica, para realização da hemogasometria (Omni 

C, Roche) e avaliação do grau de acidose presente. A colheita diária era realizada sempre 

no período da manhã, antes da primeira mamada. Considerou-se o valor crítico máximo 

de -8,0 mmol/L para o excesso de bases (BE) como indicador de acidose moderada e 

enquadramento dos animais nos tratamentos para a correção da acidose. 
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Os bezerros foram aleatoriamente distribuídos por dois grupos de tratamento 

(n=10). No G1 receberam solução eletrolítica contendo 84 mEq/L de lactato de sódio 

(L84) e no G2 receberam solução contendo 84 mEq/L de bicarbonato de sódio (B84). As 

soluções eletrolíticas poliiônicas apresentavam osmolaridade calculada de 275 e 272 

mOsm/L, respectivamente, e composição relativamente parecida com a da solução 

comercial de Ringer com lactato, sendo preparadas com água bidestilada esterilizada 

comercial (frascos de 1000 mL), cloreto de sódio (NaCl), cloreto de potássio (KCl) e 

cloreto de cálcio (CaCl2); lactato de sódio ou bicarbonato de sódio (NaHCO3). A infusão foi 

realizada na veia auricular utilizando-se cateter nº 22 por um período de 5 horas de 

administração contínua, a uma velocidade de 1 litro por hora, perfazendo um volume total 

de 5 L administrados. 

Amostras de sangue venoso foram colhidas em quatro momentos: antes do início 

da infusão, na metade da infusão (2,5 horas), ao término da infusão (5 horas) e 2,5 horas 

após o término da infusão (7,5 horas). Foram determinados por hemogasometria pH, 

pCO2, HCO3
- e BE. A análise de variância de medidas repetidas bifatorial foi empregada 

para avaliar o efeito do tipo de solução, do volume infundido e a interação entre esses 

dois fatores. Foi admitida uma probabilidade de erro de 5%. 

Protocolo de aprovação no CEP 083/07 e 082/07. 

 

Resultados e Discussão 

 A diarréia se iniciou 24 horas após a infecção com a eliminação de fezes pastosas. 

As fezes tornaram-se líquidas 48 a 72 horas após a infecção e mantiveram-se com 

consistência variando de pastosas a líquidas, de cor amarelada, durante todo o período 

de aplicação do protocolo completo até que o tratamento fosse realizado. Os bezerros 

atingiram desidratação moderada com enoftalmia leve, mucosas congestas e apatia leve, 

e mantiveram-se com bom apetite. A acidose metabólica esperada foi alcançada após 3 a 

8 dias e caracterizou-se como moderada. Os valores do BE no dia da infusão intravenosa 

variaram de -8,0 a -13,2 mmol/L no G1 e de -8,1 a -16,0 mmol/L no G2. 

 No dia da infusão das soluções, os bezerros de ambos os grupos apresentaram 

desequilíbrio acidobásico semelhante caracterizado por acidemia (7,219±0,044 no G1 e 

7,231±0,069 no G2), redução da concentração de HCO3
- (17,03±1,74 mmol/L no G1 e 

16,61±1,72 mmol/L no G2) e do BE (-10,22±1,76 mmol/L no G1 e -10,40±2,32 mmol/L no 

G2), e diminuição da pCO2 (42,86±6,19 mmHg no G1 e 40,75±6,60 mmHg no G2) como 

mecanismo compensatório.  
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Nos bezerros tratados com a solução L84 observaram-se as seguintes variações 

no meio da infusão, ao término da infusão e 2,5 horas após o término: 7,362±0,028 , 

7,434±0,024 e 7,444±0,039 para o pH; 41,51±3,19, 45,73±3,11 e 47,64±5,48 mmHg para 

a pCO2; 23,11±2,17, 30,16±2,16 e 31,91±3,19 mmol/L para o HCO3
-; e -2,18±2,20, 

5,20±2,20 e 6,90±3,11 mmol/L para o BE. A solução L84 corrigiu, portanto, a acidose 

existente já ao término da infusão e a condição se manteve poucas horas após o término. 

Nos bezerros que receberam a solução B84 observaram-se as seguintes variações 

no meio da infusão, ao término da infusão e 2,5 horas após o término: 7,390±0,056, 

7,444±0,037 e 7,433±0,035 para o pH; 44,60±7,13, 44,28±4,96 e 42,86±3,69 mmHg para 

a pCO2; 26,48±4,62, 29,62±2,60 e 28,05±2,58 mmol/L para o HCO3
-; e 1,13±4,34, 

4,98±2,51 e 3,39±2,59 mmol/L para o BE. 

Não houve diferenças entre os efeitos das duas soluções estudadas (p>0,05). A 

solução L84 promoveu a correção da acidose metabólica de forma equivalente à 

observada para a solução B84, empregada no presente trabalho como padrão para 

comparação. 

Os bezerros foram mantidos sob observação por até 15 dias após a infecção 

induzida e houve remissão gradual dos sinais. Mantiveram-se alertas e com bom apetite e 

não se observaram complicações em nenhuma situação. Todos se curaram.  

O efeito alcalinizante da solução L84 provou-se suficiente para corrigir um estado 

de acidose metabólica de grau moderado nos bezerros estudados, repetindo o que já 

havia sido comprovado em ovelhas portadoras de acidose láctica ruminal aguda (ALRA) 

(FLAIBAN et al., 2010). O potencial elevado de alcalinização dessa solução já havia sido 

demonstrado em bezerros neonatos sadios (VETTORATO et al., 2008), mas havia 

dúvidas de que efeito similar pudesse ocorrer em situação de desequilíbrio. Os resultados 

reforçam o conceito de que a metabolização do lactato é rápida tanto nos bovinos sadios 

(LEAL; MARUTA; ORTOLANI, 2007) quanto nos acidóticos (LEAL; MORI; ORTOLOANI, 

2007) e contraria evidência anterior de que, nos estados de acidose metabólica em 

bezerros diarréicos, a sua metabolização é mais lenta e, por isso, a alcalinização 

alcançada com soluções contendo bicarbonato de sódio é superior à da solução contendo 

lactato de sódio (KASARI e NAYLOR, 1985).  

 

Conclusão 

A solução desenvolvida contendo 84 mEq/L de lactato de sódio provou-se eficaz 

para a correção da acidose metabólica sistêmica em bezerros diarréicos, e seu efeito 
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alcalinizante foi semelhante ao da solução de bicarbonato de sódio de mesma 

concentração.  
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Resumo 
O presente trabalho objetivou avaliar fatores de risco associados à presença de dípteros 
sinantrópicos capturados com armadilhas entomológicas em 30 propriedades de criação 
de bovinos leiteiros da região de Bandeirantes e Andirá – PR. Os possíveis fatores de 
risco ligados ao manejo zootécnico e sanitários das propriedades foram empregados para 
elaborar um modelo de regressão logística multivariada, empregando-se como variável 
dependente, a presença de moscas das famílias Muscidae, Calliphoridae e 
Sarcophagidae.  Foram capturadas no total, 372 moscas nas 30 fazendas pesquisadas. 
Em média, cada armadilha capturou 12,4  13,89 moscas, com predominância de moscas 
da família Calliphoridae sobre as outras famílias. Na regressão logística, observou-se que 
fazendas que removeram o esterco das instalações apresentaram chances 25 vezes 
menores de capturar moscas da família Calliphoridae nas armadilhas próximas às 
instalações. Destaca-se a importância do manejo de dejetos em fazendas de leite como 
forma de melhorar as condições sanitárias da produção de leite. 
Palavras-chaves: muscídeos sinantrópicos, bovinocultura de leite, saúde pública 
 

 

Introdução e Justificativa 

Um dos mais sérios problemas enfrentados nas propriedades agrícolas é a 

proliferação de moscas sinantrópicas não hematófagas, dípteros capazes de atuar como 

vetores mecânicos de enfermidades infecciosas e parasitárias. Estes insetos utilizam 

substratos orgânicos para sua reprodução, especialmente dejetos de animais de fazenda 

e matéria orgânica em decomposição e, por esta razão, são portadoras de 

microorganismos responsáveis por inúmeras enfermidades em humanos e animais 

(LEVINE e LEVINE, 1991).  

Nas fazendas de produção de leite, as moscas sinantrópicas assumem um papel 

importante como propagadoras de infecções de diversas naturezas, tais como enterites, 

mastites e dermatites, entre outras (BRAVERMAN et al., 1999; FÖRSTER et al., 2009). 

Além de causarem infecções graves que comprometem a produção leiteira dos animais, 

as moscas podem transportar agentes infecciosos para o leite produzido e utilizado para a 

elaboração de produtos lácteos, como queijos frescos (CARDOZO et al., 2009). 

No Brasil e no mundo predominam diversos gêneros de moscas sinantrópicas que 

apresentam diferenças importantes com relação à substratos empregados para a 
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reprodução e hábitos de sinantropia, sendo mais importantes e frequentes os 

pertencentes às famílias Sarcophagidae (mosca dos sarcófagos), Muscidae (mosca 

doméstica) e Calliphoridae (mosca varejeira) (GRACZYK et al., 2001). 

Objetivos 

O presente trabalho objetivou avaliar fatores associados à presença de moscas 

sinantrópicas não sugadoras capturadas em 30 propriedades de criação de bovinos 

leiteiros da região de Bandeirantes e Andirá – PR. 

 

Metodologia 

O estudo foi realizado nos municípios de Andirá (Latitude: 23° 03', Longitude 50° 

13' e Altitude 470 metros) e Bandeirantes (Latitude: 23° 06', Longitude 50° 22' e Altitude 

420 metros) no Estado do Paraná. As propriedades foram selecionadas por sorteio de um 

universo de 42 fazendas de leite agregadas aos principais laticínios que comercializam 

produtos lácteos nestas localidades. 

Para a captura das moscas, foram utilizadas armadilhas entomológicas feitas de 

garrafas tipo “PET” de dois litros de capacidade, adaptando-se a metodologia descrita por 

Dias et al., 2009. Para elaboração de cada armadilha, foram empregadas duas garrafas 

cujos fundos foram removidos. Cerca de 50% do comprimento de uma das garrafas foi 

encaixado dentro da outra. A garrafa situada no interior da armadilha foi pintada de preto 

e a garrafa exterior permaneceu transparente. Após desinfetar as armadilhas com álcool 

etílico 70% as mesmas foram penduradas em árvores a uma altura de 1,0 a 1,70 m do 

solo por um período de 24 horas com uma isca constituída de fígado pendurado em um 

gancho metálico no interior da armadilha. Após o período de captura, as armadilhas foram 

removidas, colocadas sob refrigeração e encaminhadas para o Laboratório de Medicina 

Veterinária Preventiva 1 da Universidade do Oeste Paulista. 

 No momento em que as moscas foram capturadas, um questionário estruturado 

para coleta de informações epidemiológicas relevantes foi aplicado aos produtores 

participantes da pesquisa, abordando padrões raciais dos animais da fazenda, tipo de 

alimentação e água fornecida, presença de vacas com problemas de pele ou lesões 

cutâneas, forma de destinação final do esterco na propriedade, uso da anti-sepsia pré e 

pós-ordenha nos tetos, freqüência do uso do teste do Tamis e do Californian Mastits Test 

(CMT), realização do controle químico de moscas e controle de roedores na propriedade. 

As moscas capturadas foram inativadas em freezer a uma temperatura -12oC por 

30 minutos e identificadas com o auxílio de microscópio estereoscópio por meio de 

chaves taxonômicas específicas para cada família (CARVALHO e RIBEIRO, 2000). 
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As médias de contagens de moscas, segundo a família considerada foram 

comparadas por meio de análise de variância em uma via, com contrastes pelo método de 

Tukey (PAGANO e GAUVREAU, 2004). As informações coletadas com os questionários 

relativas às variáveis consideradas como possíveis fatores associados com a presença 

das famílias de moscas das famílias Muscidae, Calliphoridae e Sarcophagidae, foram 

empregadas para elaboração de modelos de regressão logística multivariada 

separadamente para cada família. Inicialmente, um modelo univariado foi elaborado com 

a inclusão de todas as variáveis por meio do teste de qui-quadrado ou exato de Fisher, na 

dependência do comportamento dos dados. As variáveis com valor de significância > 0,20 

no modelo univariado foram selecionadas para o modelo final pelo método Forward 

stepwise. Os coeficientes de regressão e as razões de chances (odds ratio), estimadas 

por ponto e por intervalo com 95% de confiança, foram calculados para cada variável 

preditora. A análise de regressão foi realizada empregando-se o software SPSS for 

Windons versão 13.0 (MAROCO, 2007). Com o objetivo de aprimorar o modelo, as 

variáveis preditoras foram avaliadas quanto à colinearidade e quanto à presença de 

valores influentes. O nível de significância adotado em todas as análises foi de 5%. 

 

Resultados 

 Foram capturadas 372 moscas nas 30 fazendas pesquisadas. Em média, cada 

armadilha capturou 12,4  13,89 moscas. Os percentuais relativos às famílias de moscas 

capturadas e o número médio de moscas capturas por armadilha estão sumarizados na 

tabela 1. 

 

Tabela 1. Médias, desvios-padrão e freqüência do número de moscas sinantrópicas 

capturadas em armadilha entomológicas, segundo família, Presidente Prudente, 2011 

(N=30). 

Família Número total de moscas (%) Média  desvio-padrão 

Muscidae 64 (17,20) 2,13  2,48 (ab) 

Calliphoridae 114 (30,65) 3,8  4,17 (a) 

Sarcophagidae 14 (3,76) 0,46  1,00 (b) 

Outras 180 (48,39) 6  13,25 

total 372 (100) - 
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Na análise univariada, nenhum dos fatores de risco foram significativamente 

associados à captura de moscas da família Muscidae. Para o modelo final relativo a esta 

família de moscas, as varáveis candidatas ao modelo final foram: presença de vacas da 

raça Girolandesa (p = 0,153), uso de cana-de-açúcar na alimentação dos animais (p = 

0,123) e uso de ração para alimentação dos animais (p=0,152). No modelo final 

multivariado, nenhuma destas variáveis foi considerada como fator de risco. 

Na análise univariada relativa à presença de moscas da família Calliphoridae 

apenas a variável “uso de técnicas de remoção e tratamento de esterco” (p=0,039, OR = 

0,040) foi significativa. Além desta variável, foram selecionadas para o modelo final as 

variáveis: uso de métodos químicos para o controle de insetos (p = 0,090), uso de 

técnicas para controle de roedores (p=0,128), uso de sal mineral no cocho (p=0,193) e 

fornecimento de ração nos cochos durante a ordenha dos animais (p=0,193). O modelo 

final reteve somente a variável “uso de técnicas de remoção e tratamento de esterco”, 

conforme se observa na tabela 2. 

Na análise univariada relativa à captura de moscas da família Sarcophagidae 

apenas variável “fornecimento de ração nos cochos durante a ordenha” foi significativa 

(p=0,048, OR = 1,40). Além desta, foi selecionada para a analise final, a variável 

“presença de rios na propriedade”  (p = 0,128), no entanto,  no modelo final nenhuma das 

variáveis acima mencionadas foram significativas. 

 

Tabela 2. Análise de regressão logística multivariada dos fatores de risco para captura de 

mocas da família Calliphoridae - modelo final. 

Variável B 2 Wald p OR IC95% 

Remoção e tratamento do esterco -3,218 5,079 0,0242 0,04 0,0024- 0,6573 

Constante 3,218 9,962 0,001 25 - 

B- coeficiente de regressão; 2 Wald – valor da estatística qui-quadrado no teste de Wald; p-valor de 

siginificância; OR: Odds Ratio; IC95%-intervalo de confiança a 95% 

  

Discussão 

A quantidade de moscas da família Calliphoridae capturadas foi numericamente 

superior a de moscas das outras duas famílias, apesar de estatisticamente diferirem 

apenas da quantidade de moscas capturadas pertencentes à família Sarcophagidae. A 

predominância desta família de moscas pode ser creditada a sua melhor capacidade de 

adaptação aos diversos ambientes existentes em regiões tropicais e subtropicais em 

relação às outras famílias (PARALUPPI; CASTELLÓN, 1993) bem como às condições 
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reinantes nas fazendas de leite, como presença de grande quantidade de substratos 

orgânicos atrativos como esterco e disponibilidade de hospedeiros animais para efetuar a 

oviposição, no caso de moscas causadoras de miíases (PARKER; WELCH, 1991).  

Várias das moscas da família Calliphoridae capturadas nas fazendas estudadas, 

possivelmente pertencem à espécie Chrysomya megacephala. Esta espécie, de 

ocorrência comum na África, foi introduzida no Brasil na década de 70 e dispersou-se 

rapidamente por todo o país. É considerada uma mosca versátil e bem adaptada a muitos 

ambientes, tais como os lixões, estábulos de criação de animais, aterros sanitários e 

feiras livres (GUIMARÃES et al, 1978). As moscas da famíilia Muscidae apresentaram 

padrões de captura similares às da família Calliphoridae, possivelmente por que ambas 

apresentam hábitos de alimentação e reprodução similares, apesar de competirem pelos 

mesmos substratos (IVES et al., 1985). As moscas da famíla Sarcophagidae foram as 

menos abundantes, possivelmente por que apresentam hábitos de reprodução ligados a 

presença de cadáveres em decomposição (CARVALHO; MELLO-PATIU, 2008), situação 

incomum nas proximidades das salas de ordenhas onde as moscas foram capturadas. 

Apesar de inúmeras variáveis tenderem à significância nos modelos univariados e 

multivariados, destaca-se que apenas a variável “uso de técnicas de remoção e controle 

de esterco” apresentou associação significativa com relação à freqüência de captura de 

moscas da família Calliphoridae. Fazendas que removeram o esterco das instalações 

apresentaram chances 25 vezes menores de capturar moscas da família Calliphoridae 

nas armadilhas próximas as salas de ordenha. Esta observação sugere que o controle de 

moscas desta família, nas fazendas estudadas, deve ser alicerçado na remoção das 

excretas produzidas pelos animais. No caso em questão, o esterco produzido nas 

fazendas de leite é uma das fontes mais abundantes de substratos para a atração e 

oviposição das moscas varejeiras (GUIMARÃES; PRADO; BURALLI,1979).  

Considerando-se que a remoção do esterco foi no controle das moscas da família 

Calliphoridae é fundamental para diminuir sua frequência nos locais de produção, as 

fazendas pesquisadas que não empregam manejo racional de dejetos aumentam o risco 

de contaminar o leite com patógenos bacterianos (NMORSI et al., 2007). 

 

Conclusão 

Conclui-se que a remoção de esterco em fazendas de produção de leite é um dos 

pontos fundamentais para controle de moscas sinatrópicas da família Calliphoridae, 

consideradas as mais abundantes nas unidades pesquisadas. 
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As arritmias cardíacas ocorrem com relativa freqüência no homem e em animais. A acupuntura vem sendo 
investigada como opção na terapia e na prevenção dos distúrbios do ritmo cardíaco, o que se constitui em
vantagem, pois se trata de um procedimento rápido, econômico e pouco invasivo. Sendo assim, o objetivo deste
projeto foi avaliar os efeitos da acupuntura no tratamento e prevenção da taquicardia ventricular (TV) e na
prevenção de óbito em ratos submetidos a doses crescentes de adrenalina. Foram estudados 14 ratos Wistar,
hígidos, machos. Foi realizada a administração de doses crescentes de adrenalina, por via intravenosa, na dose
inicial de 10 µg/Kg (Momento 1- M1), adicionando-se 5 µg/Kg, a cada 5 minutos, até a ocorrência de taquicardia
ventricular (TV). A partir deste momento, os ratos foram divididos em 2 grupos: Grupo 1 (controle)- indução da 
TV sem realização da acupuntura. Grupo 2 (acupuntura)- indução da TV e instituição da acupuntura nos pontos 
Pericário 6 (Pc6) e coração 7 (C7). A adrenalina continuou a ser administrada a cada 5 minutos na dose
individual em que foi suficiente para produzir a TV em cada um dos ratos, durante 35 minutos (7 administrações),
avaliando-se o número de doses suplementares de adrenalina que cada animal tolerou, o número de
ocorrências de TV após cada dose de adrenalina e o momento do óbito de cada um dos animais. Os ratos do 
grupo acupuntura toleraram maior número de doses de adrenalina (5,9 acupuntura X 3,3 controle) e
apresentaram menos episódios de TV (0,6 acupuntura X 2,1 controle) que os ratos do grupo controle. Na
ocorrência de óbitos, apesar de não haver diferença estatística, 72% dos ratos do grupo acupuntura chegaram
ao final do experimento, enquanto apenas 28% dos animais do grupo controle toleraram todas as administrações
da adrenalina. Acupuntura foi utilizada inicialmente em humanos, tendo posteriormente seu uso expandido para
outras espécies animais, para tratamento de arritmias cardíacas e outros problemas cardiovasculares. A arritmia
experimental em coelhos induzida por estimulação elétrica hipotalâmica foi utilizada para testar os efeitos 
inibitórios da eletroacupuntura, comprovando que a acupuntura foi eficaz para o tratamento de arritmias, como a
extra-sístole ventricular, corroborando este estudo. Outros estudos terapêuticos de arritmias não induzidas,
desenvolvidos em pacientes humanos sofrendo de taquicardia supraventricular, demonstraram um efeito
altamente positivo ao se utilizar os pontos de acupuntura C7, Pc6 e vaso concepção 17 (VC17), revelando
recuperação completa em 54,4% dos pacientes, com desaparecimento da taquicardia supraventricular. Conclui-
se que a acupuntura foi eficaz em reduzir os episódios de TV induzida por adrenalina em ratos, enquanto
retardou a ocorrência do óbito.  
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A cicatrização de feridas visa restabelecer a integridade morfológica e funcional da pele. . Este estudo avalia por
meio de exame clínico e histológico o processo de cicatrização de feridas cutâneas induzidas experimentalmente 
em ratos Wistar, utilizando uma película de celulose cristalina denominada Veloderm®. Trinta e dois ratos foram
distribuídos em dois grupos: grupo controle (GC) feridas tratadas com solução de cloreto de sódio 0,9% e grupo
Veloderm® (GV) feridas tratadas com a película de celulose cristalina e foram avaliados durante 26 dias em
diferentes momentos. Foi observado perda de peso nos animais dos dois grupos nos momentos iniciais, e maior
peso nos momentos finais para os animais do GV, oscilações da temperatura nos dois grupos com 
predominância em alguns momentos de hipotermia, coloração rósea da ferida nos dois grupos ao longo de todos
os momentos de avaliação, maior tecido de granulação nos animais do GC, presença de pouca exsudação da
ferida e de característica serosa no GV e maior exsudação de característica sanguinolenta no GC, presença de
dor no GC e ausência de dor no GV e maior contração da ferida para o GC, porém com cicatrização completa da
ferida mais precoce no GV. Desta forma, conclui-se que a película de celulose cristalina Veloderm® é eficaz no
tratamento de feridas cutâneas em rato, de fácil aplicação e utilização, promove proteção e diminui a dor
trazendo conforto ao paciente, favorece visualização e controle evolutivo da lesão mantendo a umidade, além de 
um bom custo benefício.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colloquium Agrariae, vol. 7, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 246

 
ENAPI 2011  
 
COMUNICAÇÃO 
ORAL  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS AGRÁRIAS

MEDICINA VETERINÁRIA

 
 

 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE SANITÁRIA DA CARNE DE TILÁPIA DO NILO (OREOCHROMIS 
NILOTICUS) COMERCIALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP: ESTUDO 

PRELIMINAR 

  QUIRINO, ANA CAROLINA TSUJIGUCHI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 
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A tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) é um peixe cuja carne é largamente consumida no Brasil, muitas vezes
crua, e por esta razão, pode oferecer riscos sanitários aos consumidores. No Brasil, os trabalhos relativos a 
qualidade sanitários dos filés de Tilápia são escassos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a
qualidade sanitária da carne de tilápia comercializada na região de Presidente Prudente, SP. Foram adquiridas 
no comércio varejista local, 25 amostras de filés de tilápia das mais diversas fontes (carne congelada,
pesqueiros, mini-mercados e feiras livres). A carne foi submetida aos procedimentos de cultura para Salmonella
seguindo-se as etapas de pré-enriquecimento em água peptonada, enriquecimento seletivo em caldo Rappaport-
Vassiliadis, e caldo Tetrationato de Kauffmann, plaquemento diferencial no agar Salmonella-Shigella e Agar 
Xilose-Lisina-Deoxicolato e identificação das espécies isoladas por testes bioquímicos. A presença de coliformes 
totais e fecais foi aferida pelo método de determinação do Número Mais Provável (NMP) pela semeadura de
amostras diluídas (10-1, 10-2 e 10-3) em tubos contendo Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) seguida da
confirmação de positividade em Caldo Verde Brilhante 2% lactose (BVB) para coliformes totais e caldo
Escherichia coli (EC) para coliformes fecais. Realizou-se também a cultura de amostras diluídas em agar Baird-
Parker para enumeração de Staphylococcus coagulase-positivo. Todas as amostras apresentarem-se dentro dos 
padrões sanitários exigidos por lei em relação à Salmonella e coliformes fecais (ausência em 25g). O número de
coliformes totais variou de 3,6 a > 1.100 NMP, indicando algum potencial de contaminação por bactérias não-
fecais. Em três (12%) das amostras foi isolado Staphylococcus coagulase-positivo em quantidades que variaram 
de 100 a 500 unidades formadoras de colônia/g de amostra, valores considerados dentro dos limites para
amostras indicativas estabelecidos por lei no Brasil. A ausência de Salmonella e coliformes fecais indica boas
condições higiênicas nos ambientes de produção e processamento dos filés de tilápia. Considerando-se que S. 
aureus é um agente comumente presente nas mãos de manipuladores de alimentos, é possível que a
contaminação tenha ocorrido durante a filetagem dos peixes. Conclui-se que a carne de tilápia comercializada 
na região apresenta padrões sanitários aceitáveis.  
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AVALIAÇÃO LABORATORIAL E NÍVEL SÉRICO DO FENOBARBITAL ADMINISTRADO POR 
DIFERENTES VIAS EM CÃO 

  BITTAR, GABRIELA FRANCISCO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
NOGUEIRA, ROSA MARIA BARILLI (Professor - UNOESTE)

Os anticonvulsivantes são bastante usados na clínica médica de pequenos animais tanto para remissão de
crises convulsivas isoladas como epilepsia. O fenobarbital é de escolha para manutenção de animais epiléticos
sendo considerado bastante eficaz e seguro. Pode ser usado pelas vias oral, intravenosa, intramuscular e
menos comumente retal e nasal. Seu uso frequente e escassez de dados sobre a eficácia do uso por algumas
dessas vias de administração nos despertou grande curiosidade em estudá-los. O objetivo foi avaliar as enzimas 
hepáticas e nível sérico do fenobarbital usado por diferentes vias de administração em cães. O projeto foi
protocolado com o número 207 e aprovado pelo Comissão de Ética no Uso de Animais da Unoeste. Foram
dosadas a alanino aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), gamaglutamiltransferase (GGT),
fosfatase alcalina (FA), e nível sérico do fenobarbital em um total de 24 cães distribuídos em diferentes grupos
com seis animais em cada grupo que receberam o anticonvulsivante fenobarbital pelas vias intramuscular, nasal,
via retal e oral, nos momentos T0 (controle) e T15 (15 dias após administração do fármaco). Os resultados estão
na forma descritiva, posteriormente serão submetidos a análise estatística. Nos animais tratados via nasal a 
média da ALT, AST, GGT e FA se mantiveram dentro da normalidade para a espécie nos momentos controle e
T15. Para a FA no momento T15 somente um animal apresentou valor acima dos valores normais para o cão.
Quanto ao nível sérico do fármaco 80% ficou abaixo do valor de referência e 20% dentro da normalidade. A
concentração sérica mínima encontrada foi de 9,5µg/mL e a máxima de 15,6µg/mL. Para os animais tratados via
intramuscular a média de todas as variáveis nos dois momentos de avaliação ficaram dentro da normalidade. A 
média do nível sérico do fenobarbital se manteve dentro da normalidade em 60% dos animais e 40%
apresentaram nível sérico abaixo da normalidade. A concentração sérica mínima encontrada foi de 8,7µg/mL e a
máxima de 18,4µg/mL. Nos animais tratados via retal a média da ALT, AST, GGT e FA se mantiveram dentro da
normalidade para a espécie no momento controle. No momento T15 a média dos valores da ALT, AST, GGT e
FA se mantiveram dentro da normalidade para a espécie, no entanto 40% dos animais apresentaram aumento 
de FA. A concentração sérica mínima encontrada do fenobarbital foi de 8,3 µg/mL e a máxima de 17,6 µg/mL.
Na via oral em 100% dos animais tanto as enzimas como o nível sérico do fenobarbital se manteve dentro da 
normalidade. A variação na concentração sérica encontrada nas vias nasal, retal e intramuscular está de acordo
com outros autores. Conclui-se que alteração hepática secundária ao uso de fenobarbital durante 15 dias pode
ocorrer, mas com pequena incidência e o monitoramento sérico é muito importante para averiguar se este esta
adequado, determinar resistência ao fármaco, individualizar a terapia e prevenir hepatotoxicidade.  
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BIOQUÍMICA SÉRICA DE EQUINOS DA RAÇA PURO SANGUE LUSITANO ANTES E APÓS O 
ESFORÇO FÍSICO 

  OLIVEIRA, GLORIANE IZABEL VOJCIECHOVSKI DE (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
MELCHERT, ALESSANDRA (Professor - UNOESTE)

LAPOSY, CECÍLIA BRAGA (Professor - UNOESTE)
KUWAHARA, KELLEN CRISTINA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

O emprego de testes para a avaliação do desempenho atlético, juntamente com as respostas fisiológicas obtidas
pela ação do exercício e do treinamento, pode ser uma valiosa ferramenta para maximização dos resultados
obtidos nas competições. O programa de treinamento deixa de ser realizado somente de maneira empírica
tornando-se um processo técnico, com embasamento clínico e fisiológico. Além disso, os testes a campo 
possuem utilidade clínica no monitoramento de enfermidades cardíacas, respiratórias e músculo-esquelético. O 
cavalo Puro Sangue Lusitano é um dos cavalos mais desejados pelos especialistas e atletas. Adapta-se 
facilmente às diversas vertentes e modalidades desportivas. É fácil de ensinar, dócil sendo um cavalo ideal para
lazer. Como atletas que são, a avaliação do desempenho destes animais torna-se fundamental para o 
reconhecimento de suas habilidades, capacidades e da intensidade de exercício mais adequado em diferentes 
fases de treinamento. A demanda pelo diagnóstico de diversos estudos que possam afetar o desempenho
atlético torna-se imperativa para a avaliação destes animais.Apesar de existirem diversos centros de treinamento 
de equinos no Oeste Paulista, poucos estudos que avaliem a função bioquímica destes animais foram
desenvolvidos na região. O presente trabalho objetivou avaliar as concentrações das enzimas musculares
aspartato amino transferase (AST), lactato desidrogenase (LDH), creatino quinase (CK) e creatino quinase
fração MB (CK-MB) de equinos da raça Puro Sangue Lusitano submetidos a treinamento físico de rotina (trote e
galope). Foram estudados 30 cavalos hígidos, da raça Puro Sangue Lusitano, selecionados previamente por 
meio da normalidade do exame físico, machos, adultos, submetidos a esforço físico de trote e galope durante 30
minutos. Antes e imediatamente após a atividade física foram colhidas amostras de sangue através da técnica
de venopunção jugular, para dosagem das enzimas AST e enzimas musculares CK, CKMB e LDH, por meio de
testes bioquímicos (cinético-UV). As análises estatísticas foram realizadas utilizando o Teste de t de Student
pareado para antes e após o exercício físico e Coeficiente de Correlação de Pearson (r) estimado por ponto e 
intervalo com 95% de confiança. As enzimas AST, CK e CK-MB não apresentaram diferenças significativas após 
o exercício físico. Já a LDH aumentou (p>0,05) após a atividade física. Esta elevação, contudo, não é específica 
da musculatura, pois pode- se referir à soma das cinco isoenzimas localizadas no fígado, nos músculos,
eritrócitos, células intestinais e tecido renal. Os resultados obtidos permitem concluir o exercício físico de
intensidade moderada em eqüinos da raça Puro Sangue Lusitano, não altera significativamente a atividade das
enzimas musculares .  
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CAPTURA DE PEIXES COM REDES NO RESERVATÓRIO DA USINA HIDROELÉTRICA ENGENHEIRO 
SÉRGIO MOTTA, RIO PARANÁ 

  ALBERTI, HAROLDO (Professor - UNOESTE)
SANTOS, ROSEMEIRE DE SOUZA (Demais participantes - UNOESTE)

TAKAHASHI, HAROLDO KAZUYUKI (Demais participantes - UNOESTE)

Os dados sobre a captura de peixes por petrechos de emalhar (redes) no reservatório da usina hidroelétrica
Engenheiro Sérgio Motta no Rio Paraná são poucos ou praticamente inesistentes, ainda mais quando são
utilizadas redes com malhas de tamanhos diferenciados e por conseguinte, necessitando de um diagnóstico 
mais detalhado. Este trabalho se justifica como auxiliar na preservação de várias espécies de peixes
descartados em razão de não ter tamanho para sua comercialização, ou por ter sido atacado por predadores ou
por se deteriorar em razão lapso temporal que ficam expostos nas redes. Tem com objetivos a ocorrência quali-
quantitativa das diferentes espécies de peixes; tamanho e frequência das espécies capturadas e número de
peixes dentro e fora da medida de acordo com espécie e legislação. Este trabalho foi cadastrado como projeto 
de extensão sob nº0812 /2007. Os espécimes foram capturados mensalmente no período de maio de 2007 a
junho de 2008 com redes de espera, com malha de tamanho de 8 e 14 cm, medidos entre os nós
adjacentessegundo conforme a instrução normativa 30/2005 (IBAMA).As coletas foram realizadas no trecho
lêntico (água parada) e de transição. Os peixes coletados foram transportados para o laboratório de apoio
instalado em Presidente Epitácio, sendo avaliados nos seguintes aspectos. Ocorrência quali-quantitativa das 
diferentes espécies de peixes; tamanho das espécies capturadas e número de peixes dentro e fora da medida
de acordo com espécie e legislação em vigor. Foram capturados 38 (trinta e oito) espécies de peixes diferentes, 
mas em número muito reduzido ou até mesmo ausente das principais espécies comercias que habitavam o leito
do rio Paraná Espécimes como jaú (Zungaro zungaro) e a piracanjuba (Brycon hillari), não foram capturados. O
barbado (Pirinampus pirinampus) apesar de não ter sido capturado, em comunicação pessoal com pescadores,
soubemos da presença do mesmo, mas somente em determinadas épocas do ano e locais específicos.
Espécimes nobres como o Pseudoplatystoma corruscans (pintado) 100%, Piaractus mesopotamicus (pacu) 
100% e o Salminus sp (dourado) 100% estavam todos fora das medidas mínimas de captura conforme IN
30/2005. Observa-se uma drástica redução nos estoques pesqueiros e para piorar a situação todos os
exemplares capturados nas redes de malha 8 e 14 estavam fora do tamanho mínimo permitido previsto em
legislação. Quando pensamos em preservar as espécies de piracema, verificamos que as mesmas migram pelas
lagoas marginais, principalmente os peixes de tamanho menor que são fatalmente capturados nas redes de 
malha 8, armadas para capturar espécies autorizadas como Tilápia, mais conhecida como porquinho
(Geophagus sp) e da sardela/mapará (Hypophthalmus sp). Alteração no tamanho mínimo das malhas (8 e 14),
se faz com urgência no sentido de preservar as espécies, principalmente as que realizam o processo de 
piracema e espécies que estão a beira da lista de extinção. .  
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CARACTERIZAÇÃO DA PROLIFERAÇÃO CELULAR DE ESTRUTURAS OVARIANAS DE OVELHAS 
PELA TÉCNICA DE AGNOR: MORFOMETRIA OVARIANA E CORRELAÇÕES 

  ARREBOLA, THAÍS ANDRESSA HERNANDES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
CHACUR, MARCELO GEORGE MUNGAI (Professor - UNOESTE)

A ovinocultura atualmente ocupa um lugar de importância dentro dos criatórios de interesse zootécnico, sendo
necessário o desenvolvimento de estudos na área de reprodução, relativos aos ovinos criados em clima tropical
(SIMPLICIO et al., 2002). Espécies lanadas, em sua maioria possuem estacionalidade reprodutiva, ou seja, os
ciclos são controlados pela diminuição da luminosidade da estação, já ovelhas mestiças possuem atividade
reprodutiva durante todo o ano (RODRIGUES et al., 2007). A técnica AgNOR avalia as NORs de cromossomos 
ativos durante o ciclo celular e o número ou área das NORs mostram essa atividade proliferativa, a partir da fase
G1 até o máximo na fase S do ciclo (CRESTA e ALVES, 2007). O objetivo do trabalho foi estudar a morfometria
ovariana e a validade da técnica AgNOR na proliferação de células saudáveis das estruturas ovarianas em
ovelhas mestiças. Foram colhidos em abatedouro 102 pares de ovários identificados em ovário direito (OD) e
esquerdo (OE), armazenados e transportados em solução salina a 37ºC para os laboratórios de Reprodução e 
de Patologia Animal da UNOESTE. Obteve-se a morfometria, o volume e o peso de cada gônada. Do maior
folículo de cada ovário mensurou-se o diâmetro e do maior corpo lúteo (CL), o diâmetro e a largura,
classificando-os de acordo com tipos: incluso, protruso, maciço e cavitário, seguidos por coloração AgNOR.
Houve diferença (P<0,05) para o diâmetro do maior folículo entre os lados direito (OD): 0,42±0,23cm e esquerdo
(OE): 0,36±0,22cm. Houve correlação (P<0,01) entre as NORs da teca interna (TI) e externa (TE): OD (0,46) e
OE (0,61); NORs da granulosa e TI: OD (0,54) e OE (0,59); e entre NORs da granulosa e TE: OD (0,34) e OE
(0,38). Não houve diferença significativa (P>0,05) entre OD e OE para a presença de CL. Houve predomínio do 
CL maciço e incluso, seguido pelo maciço e protruso. Para diâmetro do maior folículo, os valores obtidos foram
inferiores aos de Uribe-Velasquez et al. (2008) com média de 5,5mm na raça Bergamácia. Diferença essa que
pode estar relacionada com a distinta origem genética dos animais. Os dados obtidos das médias das regiões
organizadoras de nucléolos (NORs) nas estruturas ovarianas (ODxOE) mostram que as estruturas proliferam-se 
de modo semelhante independente do lado anatômico e que a técnica pode ser utilizada como marcador de 
proliferação celular (SILVA et al., 2003). A correlação entre os tipos celulares do folículo é explicada pela
atividade e diferenciação, já que a técnica também marca NORs das células no período de síntese protéica e de
aumento de volume (HASTIE e HARESIGN, 2009). Conclui-se que houve homogeneidade entre os ovários 
direito e esquerdo para a presença de corpos lúteos e que a quantificação das NORs foi apropriada para o
estudo da determinação do potencial de proliferação das estruturas ovarianas, a qual foi similar para os lados
direito e esquerdo.  
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CARACTERIZAÇÃO ULTRA-ESTRUTURAL DO HELICOBACTER SUIS NA MUCOSA GÁSTRICA DE 

SUÍNOS NATURALMENTE INFECTADOS. 

  BUCK, LETÍCIA YAMASAKI (Professor - UNOESTE) 

A associação entre a infecção pelo Helicobacter spp. e as doenças gástricas dos suínos ainda é controversa. O
Helicobacter pode ser associado a doenças gástricas como as úlceras de pars esophagea, porém não há uma
conclusão sobre o papel dessa bactéria no desenvolvimento de alterações em região glandular do estômago. O
suíno é um animal que comumente é utilizado como modelo experimental da infecção por Helicobacter spp. e a 
espécie infectante em suínos (H. suis) é a helicobactéria não-H. pylori mais freqüente em humanos. Estudos 
estabelecendo o potencial patogênico dessas helicobactérias, bem como os aspectos morfológicos da infecção
podem contribuir para elucidar os mecanismos que levam a lesão gástrica. O objetivo deste estudo foi descrever
os aspectos morfológicos ultraestruturais do Helicobacter spp. presentes em estômagos de suínos e identificar
as espécies infectantes utilizando a reação em cadeia pela polimerase. Foram analisadas 13 amostras de
estômagos de fêmeas suínas reprodutoras. Destas, 12 foram positivas para o gênero Helicobacter e, sete para a
espécie H. suis. Em cinco amostras não foi possível identificar a espécie infectante. No exame ultraestrutural 
observou-se em três amostras bactérias de formato helicoidal, com 4 a 8 μm de comprimento, 0,5 a 0,8 μm de 
diâmetro, quatro a oito espirais e dois a seis flagelos bipolares. Em duas amostras observaram-se bactérias com 
9 a 10 μm de comprimento, 0,5 μm de diâmetro, 22 a 24 espirais e sem flagelos de morfologia compatível com
Helicobacter não-H. pylori, porém essas amostras foram negativas para o H. suis. Este estudo mostra que o H.
suis não é a única espécie do gênero Helicobacter que coloniza o estômago de suínos.  
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CICLO ESTRAL EM FÊMEAS DE CERVÍDEOS (CERVUS UNICOLOR) E PERFIS DE PROGESTERONA 
E PH VAGINAL 

  MARTINS, ELLYN AMANDA FONSECA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
SILVA, ALINE APARECIDA DA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

CHACUR, MARCELO GEORGE MUNGAI (Professor - UNOESTE)
SANCHES, OSIMAR DE CARVALHO (Professor - UNOESTE)

O perfil hormonal da progesterona produzida pelo corpo lúteo está diretamente ligado às aplicações práticas na 
interpretação da fase do ciclo estral e como indicador da atividade reprodutiva cíclica na primavera, de maneira
eficaz, em fêmeas de cervídeos mantidas em cativeiro (Brown et al., 2004). O objetivo do trabalho foi verificar a
correlação do perfil hormonal do nível sérico de progesterona com a mensuração do pH vaginal em fêmeas de
veado sambar (Cervus unicolor), cervídeo exótico. . Foram coletadas no Zoológico de Presidente Prudente/SP
no mês de outubro (primavera), amostras de sangue por venopunção jugular de 8 fêmeas de cervos não 
prenhes entre 24 e 36 meses de idade durante 8 momentos com intervalos de 72 horas para a obtenção dos
níveis séricos de progesterona pelo método de radioimunoensaio (RIA) com quite (DPC-Medlab®), nos mesmos 
momentos o pH vaginal foi mensurado com o uso de fita indicadora (pH Merck®). Para o pH vaginal não houve
diferença significativa (p<0,05) entre os momentos de colheita, cujo valor médio total foi de 6,5±0,5. Para o nível
sérico de progesterona houve diferença (p<0,05) entre o intervalo compreendido entre 6 momentos de colheita,
perfazendo 15 dias, com valor médio de 7,1±0,9 ng/mL e o intervalo entre 2 momentos, correspondente a 6 dias,
com valor médio de 4,5±0,4 ng/mL. Resultados esses semelhantes aos descritos por Brown et al. A duração da 
fase progesterônica foi de 15 dias e a atividade reprodutiva cíclica esteve presente no mês de outubro
(primavera). Nas condições experimentais, conclui-se que a mensuração do pH vaginal por meio de fita
indicadora demonstrou praticidade, porém o método não foi eficiente para indicar a variação do nível de
progesterona.  
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CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL EM PRAÇAS PÚBLICAS DE  
PRESIDENTE PRUDENTE, SÃO PAULO, POR OVOS DE TOXOCARA SPP 

  PEREIRA, VANESSA CRISTINA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ALEGRE, BEATRIZ CRISTINA PORTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SANTARÉM, VAMILTON ALVARES (Professor - UNOESTE)

A análise de solo de praças públicas é um dos melhores indicadores para avaliar a contaminação ambiental por
ovos de Toxocara spp. Esses parasitos são importantes agentes de toxocaríase (larva migrans visceral/ocular),
uma zoonoses de distribuição mundial. O objetivo do presente estudo foi o de avaliar a contaminação de solo de
parques/praças públicas do município de Presidente Prudente, São Paulo, por ovos de Toxocara spp. Foram 
coletadas, mensalmente, em um período de 12 meses, amostras 500 g de solo de 25 praças/parques (cinco de 
cada setor da cidade: centro, zona leste, zona oeste, zona sul e zona norte). Dos 500 g de solo de cada
praça/parque foram retiradas duas alíquotas de 10 g para recuperação de ovos de Toxocara spp., com emprego 
do método de centrifugo-flutuação em solução de sulfato de zinco (d=1.200 g/cm3) e análise das amostras sob
microscopia ótica (10X). Para comparar a frequência de contaminação entre os setores da cidade e a influência
das estações do ano, os dados foram submetidos à análise de variância (p<0,05). Das 25 praças e parques
estudados, 24 (96,0%) estavam contaminadas. A recuperação ocorreu em todos os meses do ano, nas praças
consideradas positivas, e foi significativamente maior no outono (p<0,001). O número de ovos recuperados por 
praça variou de 1 a 398. Não houve diferença significativa da contagem dos ovos, quando as zonas das cidades
foram comparadas (p= 0,7116). O estudo mostra a alta contaminação de praças de Presidente Prudente por
agentes de larva migras visceral/ocular, independentemente da região geográfica das mesmas. Medidas de
controle devem ser adotadas para redução da contaminação das praças.  
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CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL EM PRAÇAS PÚBLICAS DE PRESIDENTE PRUDENTE, SÃO PAULO, 
POR LARVAS DE ANCYLOSTOMA SPP. 

  ALEGRE, BEATRIZ CRISTINA PORTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PEREIRA, VANESSA CRISTINA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SANTARÉM, VAMILTON ALVARES (Professor - UNOESTE)

Os ancilostomídeos, Ancylostoma caninum e A. braziliense, parasitos de cães e gatos, são os principais 
responsáveis pela síndrome de larva migrans cutânea, zoonose caracterizada por lesões de pele em seres 
humanos, conhecida popularmente como "bicho geográfico". O contato com solos de praças e parques públicos
é um método de transmissão desses agentes à população humana. o objetivo do estudo foi avaliar a
contaminação de solo por larvas de ancilostomídeos em praças públicas no município de Presidente Prudente,
São Paulo. Foram coletadas mensalmente, no período março de 2010 a fevereiro de 2011, amostras de solo de
25 praças. Amostras de 100 gramas de solo foram colhidas de cinco pontos diferentes de cada parque, 
totalizando 500 gramas. Para recuperação das larvas de Ancylostoma spp, duas alíquotas de 30 gramas de
cada praça foram submetidas ao método de Baermann, modificado. As larvas foram analisadas sob microscopia
ótica (10X). Para comparação da contagem de larvas recuperadas nas diferentes áreas da cidade e nas
estações do ano, os dados foram submetidos à análise de variância, considerando-se o nível de significância de 
5%. A recuperação de larvas no outono foi significativamente maior em relação às outras estações do ano 
(p<0,01). Não houve diferença significativa quando comparada a contagem das larvas em relação às zonas da
cidade. No presente estudo foi observada a presença de larvas de ancilostomídeos nas praças públicas, fato
que representa risco à saúde da população. A adoção de medidas de controle que visem a redução da
contaminação ambiental torna-se necessária para a redução da infecção de seres humanos por agentes de larva
migrans cutânea.  
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DETOMIDINA ISOLADA E ASSOCIADA À MORFINA E À METADONA PARA ABORDAGEM DA 

CAVIDADE ORAL EM EQUINOS: EFEITOS SEDATIVOS, ANTINOCICEPTIVOS E 
CARDIORRESPIRATÓRIOS 

  GUILHEN, RAFAEL COSTA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

CASSU, RENATA NAVARRO (Professor - UNOESTE) 

DINIZ, MIRIELY STEIM (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

DUARTE, RODRIGO ROLIM (Professor - UNOESTE) 

GIUFFRIDA, ROGERIO (Professor - UNOESTE) 

Os α2 adrenoceptores agonistas são fármacos consagrados na literatura para a realização de procedimentos em
equinos que requeiram sedação, analgesia e miorrelaxamento. No entanto, alguns estudos têm relatado
resultados mais favoráveis no concernente à sedação e analgesia com a utilização da associação dos α2

agonistas aos opioides. Objetivou-se avaliar os efeitos sedativos, antinociceptivos e cardiorrespiratórios da
administração da detomidina isolada e associada à morfina e metadona para abordagem da cavidade oral de 
equinos em posição quadrupedal. Foram avaliadas 06 éguas, mestiças, adultas, com peso médio de 428±42kg,
distribuídas em delineamento de quadrado latino. Cada um dos animais foi tratado com intervalo mínimo de sete
dias entre cada avaliação, sendo submetidos aos protocolos de sedação com detomidina (20g/kg, IV) (DET), 
detomidina (10g/kg, IV) associada a 0,1mg/kg (IV) de morfina (MORF) e detomidina (10g/kg IV) associada a 
0,1mg/kg (IV) de metadona (MET). Foram avaliados, durante 120 minutos: alteração comportamental, grau de 
sedação, sensibilidade da cavidade oral, tônus da língua, frequência cardíaca, pressão arterial média, frequência
respiratória e variáveis hemogasométricas. O efeito sedativo foi predominante entre 5 e 60 minutos após a 
administração dos fármacos, em todos os grupos, sendo mais pronunciado no grupo DET. A sensibilidade da
cavidade oral e o tônus da língua não diferiram entre os tratamentos. Estabilidade respiratória foi observada em
todos os tratamentos, com alterações cardiovasculares mais pronunciadas no grupo DET. A ausência de
incremento no efeito sedativo e antinociceptivo nos grupos tratados com opioides pode ser parcialmente
atribuída à redução da dose da detomidina, corroborando estudos prévios que confirmaram a influência da dose 
sobre o efeito depressor central induzido pelos α2 adrenoceptores agonistas. Ademais, a metadona e a morfina
podem exercer efeito excitatório sobre o sistema nervoso central, normalmente, atribuído à liberação de
dopamina em diversas áreas encefálicas, podendo comprometer a magnitude do efeito sedativo. Com relação 
ao sistema respiratório, poucos efeitos são observados com o uso de doses clínicas da detomidina e dos
opioides em cavalos adultos conscientes. O efeito cardiovascular da detomidina é dose-dependente, sendo 
comum a observação de hipertensão transitória, seguida de bradicardia, arritmias cardíacas e redução da
pressão arterial. No atual estudo, a associação dos opioides determinou oscilações menos pronunciadas no
sistema cardiovascular em relação ao uso da detomidina isolada, provavelmente, devido à redução em 50% da 
dose da detomidina, quanto à baixa incidência de efeitos cardiovasculares com o uso de doses clínicas de
morfina e metadona em equinos. Conclui-se que os três tratamentos permitiram a abordagem da cavidade oral,
no entanto a associação dos opioides não potencializou o efeito sedativo, bem como não incrementou ou
prolongou o efeito antinociceptivo mediado pela detomidina. 
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EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DO ÓLEO DE CASTANHA-DO-PARÁ SOBRE O PERFIL LIPÍDICO E 
PARÂMETROS CLÍNICOS DE RATOS COM OBESIDADE INDUZIDA POR DIETA DE CAFETERIA: 

IMPORTÂNCIA DO SEXO 

  VIEIRA, ANA PAULA BRAMBILO MENEGASSO (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
CALEIRO, ELIANA MIRANDA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

CHAVES, MARINA PLATZECK (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, MARIELE CATHERINE ALVES (Demais participantes - UNOESTE)

SILVA, DANIELLE ALVES (Demais participantes - UNOESTE)
LAPOSY, CECÍLIA BRAGA (Professor - UNOESTE)

MELCHERT, ALESSANDRA (Professor - UNOESTE)

Os suplementos funcionais têm sido investigados por promoverem melhora no perfil lipídico e proteção ao
sistema cardiovascular. Compostos que contêm ácidos graxos poliinstaurados (AGPI) têm despertado interesse, 
uma vez que produzem benefícios no perfil lipídico e proteção contra doenças cardiovasculares. Atualmente há
grande interesse pelos benefícios dos óleos de sementes, que se deve à grande quantidade de AGPI. Este 
estudo objetivou avaliar os efeitos da suplementação do óleo de castanha-do-Pará sobre os parâmetros
lipídicos, peso e depósito de gordura corporal de ratos machos e fêmeas com obesidade induzida por dieta de
cafeteria. Foram estudados 48 ratos Wistar, divididos em 3 grupos (8 machos e 8 fêmeas): Grupo Controle:
alimentados com ração comercial; Grupo DPH: alimentados com dieta de cafeteria ou palatável hiperlipídica
(DPH); Grupo DPH+Ca: DPH e suplementados com óleo de castanha-do-Pará. Os animais foram pesados a 
cada 7 dias. Após 12 semanas foi determinado o colesterol total e frações (HDL e LDL), triglicérides, coleta e
pesagem da gordura retroperitoneal. Na análise dos resultados diferentes efeitos foram observados em machos
e fêmeas suplementados com o óleo. O óleo de castanha-do-Pará em machos promoveu maiores valores de 
colesterol total, LDL e HDL, enquanto em fêmeas os valores de LDL foram inferiores aos do grupo DPH e
similares ao controle. Houve aumento do HDL em machos e fêmeas. Além disso, o óleo retardou o ganho de
peso e o depósito de gordura abdominal, apenas nos machos. A suplementação com AGPI produz benefícios no
perfil lipídico, relacionando-se à diminuição do colesterol LDL e ao aumento do HDL. Neste estudo, pôde-se 
observar que a suplementação com óleo de castanha em machos elevou o colesterol HDL, entretanto promoveu
os maiores valores de LDL e de colesterol total em relação aos outros grupos. Estes resultados corroboram em
parte resultados descritos no homem, que relacionam o uso da castanha-do-Pará com elevação de HDL. Já em 
fêmeas, a suplementação com o óleo de castanha-do-Pará revelou-se bem mais benéfica em relação ao perfil 
lipídico, uma vez que promoveu os maiores valores de HDL para este gênero entre os três grupos estudados,
enquanto reduziu significativamente o LDL em relação ao grupo DPH. Ademais, deve-se considerar que além 
destes benefícios sobre o perfil lipídico, a castanha-do-Pará é eficiente na redução dos níveis elevados de 
estresse oxidativo observado na obesidade. Entretanto, o depósito de gordura abdominal foi mais intenso nas
fêmeas do que nos machos, o que requer atenção, pois a gordura abdominal está relacionada ao risco de
doença cardiovascular. Conclui-se que ao suplementar o óleo de castanha-do-Pará em ratos é importante 
considerar o sexo, sendo que em ambos os gêneros a suplementação foi favorável sobre o HDL. Deve-se 
considerar qual o benefício desejado e os possíveis efeitos que estes suplementos produzem em machos e
fêmeas, ao dar início à suplementação com óleos ricos em AGPI.  
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EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DO ÓLEO DE LINHAÇA SOBRE PARÂMETROS CLÍNICOS E 
LABORATORIAIS DE RATOS MACHOS E FÊMEAS COM OBESIDADE INDUZIDA POR DIETA DE 

CAFETERIA 

  VIEIRA, ANA PAULA BRAMBILO MENEGASSO (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
CALEIRO, ELIANA MIRANDA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

PEREIRA, VANESSA CRISTINA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ALEGRE, BEATRIZ CRISTINA PORTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SILVA, DAYANE APARECIDA FRANCISCO DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PESSOTO, JÚLIA NEVES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MELCHERT, ALESSANDRA (Professor - UNOESTE)

A obesidade é considerada uma epidemia mundial que está associada a diversas doenças crônicas não
transmissíveis, tais como hipertensão arterial, hiperlipidemia e doenças cardiovasculares. O colesterol total e
suas frações LDL e HDL podem ser reduzidos com medicamentos e/ou dieta, de modo que atualmente há
grande interesse pelos potenciais benefícios dos óleos de sementes, o que se deve principalmente à grande
quantidade de ácidos graxos poli-insaturados (AGPI) que estes compostos apresentam. Este estudo objetivou 
avaliar os efeitos da suplementação do óleo de linhaça sobre os parâmetros lipídicos, peso, medidas e depósito
de gordura corporal de ratos machos e fêmeas com obesidade induzida por dieta de cafeteria. Foram estudados
48 ratos Wistar, divididos em 3 grupos (8 machos e 8 fêmeas): Grupo Controle: alimentados com ração
comercial; Grupo DPH: alimentados com dieta de cafeteria ou palatável hiperlipídica (DPH); Grupo DPH+Li:
alimentados com DPH e suplementados com óleo de linhaça. Os animais foram pesados a cada 7 dias, e nas 
semanas 5 e 12 foram aferidas medidas de cintura corporal. Após 12 semanas foi realizada coleta de sangue
para determinação do colesterol total e frações (HDL e LDL), triglicérides, coleta e pesagem da gordura
retroperitoneal. Foi constatado que diferentes efeitos foram observados em machos e fêmeas suplementados
com a linhaça. Em machos a linhaça promoveu os menores valores de LDL, enquanto em fêmeas o LDL foi
superior ao controle. Promoveu retardo no ganho de peso em machos e fêmeas em comparação ao grupo DPH 
(obesos sem suplementação), bem como menor acúmulo de gordura abdominal em fêmeas. Estes resultados
mostram-se parcialmente similares aos de Sales (2009), que relatou redução significativa na fração LDL em
homens e mulheres suplementados com linhaça. A linhaça é uma oleaginosa considerada um nutracêutico por
ser fonte natural de fitoquímicos, fonte de fibras, ácidos graxos essenciais e proteínas, além de AGPI alfa-
linolênicos e em menor quantidade ácido linoléico, precursores do ômega-3 e ômega-6, respectivamente, que 
após ingeridos podem se transformar em prostaglandinas e leucotrienos com atividades imunomoduladoras,
além de apresentarem eficácia na redução dos níveis séricos de colesterol e triglicérides. Atua como um agente 
redutor de gordura corporal, além de reduzir a fração LDL do colesterol, resultados parcialmente corroborados
por este estudo. Conclui-se que ao suplementar o óleo de linhaça em ratos submetidos à DPH, é importante
considerar o gênero. Deve-se considerar qual o benefício desejado e os possíveis efeitos que este suplemento
produz em machos e fêmeas, ao dar início à suplementação com óleos ricos em AGPI.  
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EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS EM RATOS TRATADOS COM E SEM 

ANALGÉSICO 

  BARRIONUEVO, DIANE DE VASCONCELOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

LUVISOTTO, LETÍCIA YURI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

LUCIO, MARCO AURELIO APARECIDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

CAMARGO, MILENA COLONHESE (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

NOGUEIRA, ROSA MARIA BARILLI (Professor - UNOESTE) 

A pele, constituída pela epiderme, derme e tecido subcutâneo após sofrer uma lesão, entra em um processo de 
cicatrização envolvendo fases de inflamação, reconstrução e/ou maturação e reparadora.A dor associada a um
prejuízo tecidual gera estresse, desconforto, prejuízo do bem-estar e interferências nos eixos neuroendócrinos 
com alteração nos níveis de aldosterona, cortisol e catecolaminas, portanto seu alívio é sempre
indicado.Considerando a grande incidência de feridas tratadas por segunda intenção na medicina humana e
veterinária, a busca por um tratamento mais adequado destes pacientes, e questionamentos sobre a
interferência da dor no processo de cicatrização de feridas cutâneas, torna-se relevante o estudo atual. Avaliar a 
evolução da cicatrização de lesões cutâneas experimentalmente induzidas em ratos tratados com e sem 
analgésico. O experimento foi protocolado (n°44/09) avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
instituição de origem. Após dezesseis ratos Wistar foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos sendo
grupo GF (ferida): tratados com solução de cloreto de sódio 0,9% e grupo GFA (ferida+analgésico): tratados
igual ao grupo GF e cloridrato de tramadol na dose de 1,25mg por via intramuscular durante seis dias
consecutivos. As avaliações clínica peso, cor da ferida, bordas da ferida, exsudato, característica do exsudato, 
sensibilidade dolorosa e área de contração da ferida foram realizadas nos momentos M0 (dia da indução da
ferida), M2 (dois dias), M5, M7, M9, M12, M14, M16, M21, M24, M26 e dosagem de cortisol momentos M0, M9,
M14, M21 e M26. Foi observado maior contração da ferida, menor perda de peso, menor tecido de granulação,
menor exsudação e menor sensibilidade dolorosa nos animais do grupo GFA comparado ao GF e pequena
oscilação da temperatura com coloração rósea da ferida nos animais dos dois grupos. LUNA (2008) Relatou em 
cães que receberam analgésico após cirurgia ortopédica maior cicatrização, o maior ganho de peso para os
animais do grupo com analgésicos pode ser atribuído à menor incidência de dor, favorecendo o consumo de
ração. SILVA (2006) defende que o período de maior fibroplasia ocorre entre seis e quinze dias após a lesão
concordando com este estudo. O reparo pode ser retardado devido a grande quantidade de exsudato e toxinas
decorrente de contaminação (PARENTE et al., 2009). SILVA (2006) Os animais no pós-operatório 
demonstravam agitação e emissão de grunhidos durante a manipulação. A temperatura se manteve na média na
maioria dos momentos provavelmente pelas lesões terem sido mantidas ocluídas. A utilização da solução de 
cloreto de sódio 0,9% estimula a formação do tecido de granulação (BAJAY et al., 2005). . Conclui-se que, o 
conhecimento do comportamento da espécie animal é fundamental para a avaliação clínica do mesmo e o uso
do tramadol foi benéfico e contribuiu para uma cicatrização mais intensa com menor desconforto ao animal
durante o pós-operatório.  
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FREQUENCIA DE EXAMES CITOLÓGICOS DE ANIMAIS ATENDIDOS NO HV-UNOESTE NOS ANOS 
DE 2004 A 2007 – DADOS PRELIMINARES 

  BARBERO, RAFAEL CABRAL (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
GOMES, DENIS ROBISON (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

SANCHES, OSIMAR DE CARVALHO (Professor - UNOESTE)
BUCK, LETÍCIA YAMASAKI (Professor - UNOESTE)

O Hospital Veterinário – UNOESTE atende em média 200 animais ao mês. A rotina de atendimento hospitalar é
bastante variada e dentro das inúmeras enfermidades diagnosticadas o câncer é uma das doenças que têm
maior casuística. A oncologia é uma especialidade em amplo crescimento no meio veterinário. Vários eventos
científicos e estudos vem sendo realizados nessa área, e a prevalência das neoplasias conforme a localidade é
uma informação sempre utilizada, bem como dados referentes a espécie animal, sexo, raça dentre outros. O
objetivo desse estudo é classificar os diferentes processos neoplásicos que acometem os animais domésticos
atendidos no Hospital Veterinário da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Para isso foram utilizados os 
arquivos oriundos do laboratório de Anatomia Patológica Animal da UNOESTE, compreendendo o período de
janeiro de 2004 a dezembro de 2007. Foram considerados neste estudo, os diagnósticos citológicos
relacionados a lesões suspeitas, tanto de origem cutânea como de órgãos internos. Os dados foram
classificados conforme a espécie animal acometida (canina, felina, eqüina, bovina, outros) e conforme o gênero
(macho, fêmea). Foi observado que nos quatro anos avaliados foram realizados um total de 718 exames 
citológicos. No ano de 2005 foram realizados 205 exames, sendo o ano com maior ocorrência e o ano de 2006 o
de menor ocorrência, onde foram realizados 154 exames. Os cães foram a espécie animal de maior ocorrência,
perfazendo um total de 677 (94,2%). Esse resultado já era esperado devido a segmentação da população animal
atendida no hospital veterinário, onde a espécie canina é a mais frequente. A segunda espécie animal em
número de ocorrências foi a felina (2,5%), seguida da equina (1,6%), bovina (1,25%) e outras espécies como 
aves e roedores foram esporadicamente atendidas (0,27%). Houve um predomínio de atendimento das fêmeas
caninas, com 58,5% dos atendimentos dos cães contra 41,5% de freqüência de atendimento de cães machos.
Esse predomínio de fêmeas pode ser devido as afecções neoplásicas de glândula mamária, que acometem
somente fêmeas, sendo extremamente raras nos machos. Com os estudos dos casos poderemos também
divulgar os achados clínicos ou diagnósticos em nossos pacientes, fazendo com que a informação científica 
favoreça também a comunidade veterinária regional ou nacional. O projeto ainda em andamento visa também a
implantação de um Serviço de Oncologia Animal, onde será possível o atendimento especial ao paciente
portador de neoplasia.  
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INFLUÊNCIA DO CHÁ BRANCO PROVENIENTE DA ERVA CAMELLIA SINENSIS NA REPRODUÇÃO 
DE RATAS WISTAR SUPEROVULADAS. 

  GIOMETTI, INES CRISTINA (Professor - UNOESTE)
PAPA, PAULA DE CARVALHO (Professor - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP)

VIEIRA, DEYVID PARREIRA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
NOGUEIRA, ROSA MARIA BARILLI (Professor - UNOESTE)
GUABERTO, LUCIANA MACHADO (Professor - UNOESTE)

GIUFFRIDA, ROGERIO (Professor - UNOESTE)
FREIRE, SAMUEL APARECIDO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

KIKUCHI, ÉRICA SOLANGE CAETANO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, DAYANE APARECIDA FRANCISCO DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Os órgãos reprodutivos da fêmea exibem crescimento e regressão periódicos, acompanhados por igualmente
notável mudanças no seu grau de fluxo sanguíneo. Os folículos ovarianos e o corpo lúteo tem demonstrado
conter e produzir fatores angiogênicos, os principais são os fatores de crescimento endotélio-vascular (VEGFs). 
Estudos demonstram que algumas catequinas presentes no chá branco inibem os VEGFs, porém não há
estudos demonstrando se o consumo crônico do chá branco pode interferir na reprodução. Este trabalho tem 
como objetivo verificar a influência do chá branco na taxa de ovulação de ratas superovuladas pelo número dos
corpos lúteos. Para tanto, as ratas foram divididas em dois grupos, grupo controle (n=30) e grupo tratado com
ingestão de chá branco (n=30). Os corpos lúteos foram colhidos ao final de cada mês de 10 animais de cada
grupo, durante três meses consecutivos, o peso dos ovários e o número de corpos lúteos foram avaliados. A
análise estatística realizada foi o teste t não-pareado com correção de Welch. Para comparações entre os
momentos dentro de cada grupo empregou-se a análise de variância com contrastes pelo método de Tukey.
Diferenças foram consideradas quando p<0,05. Houve diferença significativa entre o peso dos ovários do grupo 
controle e tratado somente após 60 dias do início do experimento, e ao contrário do esperado, o grupo tratado
com chá branco apresentou maior peso de ovário (0,243) que o grupo controle (0,187). Porém, nenhuma
diferença significativa foi observada no número de corpos lúteos no ovário das ratas. No presente estudo houve
a pesagem dos ovários dissecados e a contagem dos corpos lúteos. Embora já tenha sido demonstrado por
BASINI et al. (Domest Anim Endocrinol, 28:243–256, 2005) que o EGCG presente no chá verde inibe a produção 
de VEGF e a proliferação das células da granulosa de suíno cultivadas in vitro, isto não demonstrou correlação
com a produção de corpos lúteos, já que o trabalho não apresentou diferença entre os grupos controle e chá
verde. Conclui-se, então, que o uso prolongado do chá branco não interfere na ovulação e formação de corpos
lúteos de ratas Wistar superovuladas. Apoio financeiro: FAPESP (2010/20100-1).  
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INFLUÊNCIA DO CHÁ VERDE PROVENIENTE DA ERVA CAMELLIA SINENSIS NO LEUCOGRAMA DE 
RATAS WISTAR. 

  GIOMETTI, INES CRISTINA (Professor - UNOESTE)
PAPA, PAULA DE CARVALHO (Professor - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP)

CASTILHO, CALIÊ (Professor - UNOESTE)
LAPOSY, CECÍLIA BRAGA (Professor - UNOESTE)

ZANFOLIN, LORRAN ROBERTO LEME (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
DONADELI, JAKELINE POLIANE PEREIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SANTOS, CYNTIA MONTEIRO DOS (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

O chá verde oriundo da planta Carmellia sinensis tem sido reconhecido como uma bebida saudável, pois tem
sido associado há vários benefícios para a saúde, incluindo a prevenção de câncer, doença cardiovascular e
osteoporose. As catequinas encontradas em abundância no chá verde possuem ação antioxidativa e bactericida
e também atividade anti-tumoral. Este trabalho tem como objetivo verificar a influência do chá verde na produção
de células de defesa de ratas Wistar. As ratas foram divididas em grupo controle (n=30) e grupo tratado com
ingestão de chá verde (n=30) ad libitum. O tratamento com o chá verde durou 3 meses e a cada mês 10 ratas de
cada grupo foram sacrificadas. Colheu-se sangue por punção cardíaca em tubo de vácuo com EDTA a 10% dos 
animais anestesiados para o leucograma. A análise estatística realizada foi o teste t não-pareado com correção 
de Welch. Para comparações entre os momentos dentro de cada grupo empregou-se a análise de variância com 
contrastes pelo método de Tukey. Diferenças foram consideradas quando p<0,05. O grupo controle só diferiu do
tratado na contagem dos eosinófilos após 90 dias do início do experimento, 210,04 células/mm3,
respectivamente. Porém, houve aumento208,51 e 537,00231,00 significativo de todas as células de defesa 
(leucócitos, neutrófilos segmentados, eosinófilos, linfócitos e monócitos), no grupo tratado aos 90 dias em
relação aos 30 dias do experimento. O aumento no número de células de defesa no grupo tratado com chá
verde indica que o chá pode aumentar a imunidade do organismo. Estes dados estão de acordo com o relato de
que o chá verde estimula o sistema imune, pois protege o organismo contra oxidantes e radicais livres (Cabrera
et al., J Am Coll Nutr, 25:79-99, 2006). Conclui-se que a ingestão prolongada de chá verde aumenta a contagem
de células de defesa do organismo, principalmente dos eosinófilos. Apoio financeiro: FAPESP (2010/20583-2).  
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INTOXICAÇÃO EXPERIMENTAL PELO VENENO DE CROTALUS DURISSUS TERRIFICUS EM RATOS 
WISTAR: ASPECTOS CLÍNICOS E COMPORTAMENTAIS 

  ULIAM, MARIANA BLOCH (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
NOGUEIRA, ROSA MARIA BARILLI (Professor - UNOESTE)

SOUZA, LEANDRO NICHIO GONÇALVES DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
LAPOSY, CECÍLIA BRAGA (Professor - UNOESTE)

SILVEIRA, ANA MARIA SIQUEIRA (Demais participantes - UNOESTE)

O veneno crotálico é constituído pelas frações crotoxina, crotamina, giroxina e convulxina e exercem atividades
neurotóxica, coagulante e miotóxica sistêmica, hemolítica e hepatotóxica. O estudo se justifica pela grande
ocorrência e incidência de óbito deste acidente tanto em humanos como animais. Este estudo teve como 
objetivo avaliar os aspectos clínicos e comportamentais da intoxicação experimental pelo veneno de Crotalus
durissus terrificus em ratos Wistar, como a influência da soroterapia anti-veneno nestes animais. O experimento 
foi realizado no Biotério Central da instituição de origem e foram utilizados 120 ratos Wistar. O estudo foi
protocolado com o número 209 e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição de origem. O
veneno foi fornecido pelo Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da UNESP – Botucatu. A 
inoculação do veneno foi feita no terço médio da face lateral do membro posterior esquerdo do rato via
intramuscular na dose de 1mg/kg de peso vivo. Os animais foram distribuídos em quatros grupos experimentais
com 30 animais em cada grupo, sendo: grupo controle GC- recebeu solução de cloreto de sódio 0,9%; GV-
recebeu grupo veneno crotálico; GVS-recebeu veneno + soro antiofídico; GS- recebeu soro antiofídico. Os 
momentos de avaliação foram M2(2h), M8(8h) e M24(24h) após administração do veneno. O soro foi usado na 
dose de 1ml para neutralizar 1 mg do veneno via intraperitoneal, 6h após a inoculação do veneno. Após a
inoculação do veneno, grupos GV e GVS foram observados desconforto, inquietação, ataxia, retração e dor do 
membro acometido em todos os animais. Os animais dos grupos GV e GVS apresentaram edema moderado no
membro onde foi inoculado veneno. No momento M2, os animais dos mesmos grupos também apresentaram
ataxia, que progrediu para um quadro de diminuição de atividade motora e sedação. Os animais do grupo GC e
GS não apresentaram nenhuma alteração do comportamento e edema de membro. A média da freqüência
respiratória aumentou acima dos valores de referência momento M8 grupo GV e M24 grupos GV e GVS. A
frequência cardíaca e temperatura retal mantiveram-se dentro da normalidade. Os resultados observados
concordam com outros autores que relatam edema de intensidade leve a moderado, transtornos de locomoção,
ataxia e sedação além de dispnéia e taquipnéia. Conclui-se que a dose de 1mg/Kg de veneno crotálico, foi 
suficiente para provocar alterações clínicas e comportamentais em ratos Wistar, enquanto o soro não foi capaz
de evitar estas alterações.  
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MONITORAMENTO E USO DE INSULINA GLARGINA EM RATOS WISTAR DIABÉTICOS INDUZIDOS 
EXPERIMENTALMENTE COM ALOXANA 

  OLIVEIRA, GLORIANE IZABEL VOJCIECHOVSKI DE (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
NOGUEIRA, ROSA MARIA BARILLI (Professor - UNOESTE)

FIDELIS, LUCIANA FERNANDES FARIA (Demais participantes - UNOESTE)

O Diabetes mellitus insulinodependente se caracteriza por hiperglicemia persistente e seu tratamento com
insulina é obrigatório. A maior dificuldade do tratamento é a manutenção da glicemia em níveis estáveis,
evitando picos glicêmicos e hipoglicemia. A oscilação glicêmica, além de ocasionar uma variedade de sintomas
desagradáveis, pode causar danos neurológicos, cardiovasculares, oftálmicos e renais em crianças, adultos e 
animais. Frente às novas perspectivas na tentativa de uma redução dos riscos provenientes da oscilação dos
níveis séricos glicêmicos, principalmente hipoglicemia, decorrente da insulinoterapia justifica-se o estudo de um 
modelo experimental para busca de novos protocolos de tratamento desta doença. O projeto tem como objetivo
avaliar a indução do Diabetes mellitus com aloxana a 2% em ratos e investigar seu desenvolvimento e eficácia
através do monitoramento constante dos animais com uso da insulina glargina. Foram usados 120 ratos,
distribuídos em quatro grupos experimentais sendo: GC-(controle) tratados com solução de cloreto de sódio 
0,9%; G80-tratados com 80mg/Kg de aloxana a 2%; G120- tratados com 120mg/Kg de aloxana a 2%; G200-
tratados com 200mg/Kg de aloxana a 2%. Foram avaliados até o presente momento a glicemia e porcentagem
de óbito nos diferentes grupos nos momentos M2 (2h), M4 (4h), M8(8h), M17(17h) após administração da
aloxana. A insulina glargina foi administrada na dose recomendada por Federiuk et al. (2004) a cada 24horas.
Foram considerados animais diabéticos, os animais que apresentaram glicemia de jejum em dois níveis de
intensidade, ao qual se classificou o estado diabético: diabetes moderado (DM) (glicemia de jejum de 120 a 
200mg/dL), diabetes grave (DG) (glicemia de jejum acima de 200mg/dL). O projeto foi protocolado e aprovado
pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Unoeste, protocolo 43. Os resultados parciais mostram que no
GC todos os animais apresentaram glicemia dentro da normalidade para e espécie em todos os momentos de
avaliação e 100% dos animais sobreviveram. No grupo G80 momentos M2 e M4 a média dos valores se
mantiveram dentro da classificação de diabetes moderado retornando a normalidade nos momentos M8 e M17 
sendo que 10% dos animais vieram a óbito. Nos grupos G120 e G200 em todos os momentos os animais
estavam diabéticos, sendo esta grave nos momentos M2, M4, M8 e moderada no momento M17, no entanto
para o grupo G120 foram observados 13,33% de óbito e no grupo G200 63,33%. Os resultados parciais até o
presente momento concordam em parte com outros autores. Conclui-se até o momento que a dose de 
120mg/Kg foi a mais eficaz para a indução do diabetes. .  
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OBESIDADE INDUZIDA POR DIETA PALATÁVEL HIPERLIPÍDICA EM RATOS 

  CALEIRO, ELIANA MIRANDA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
VIEIRA, ANA PAULA BRAMBILO MENEGASSO (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

SILVA, RODRIGO ALMEIDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ROHA, THALITA LEONE ALVES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

CHAVES, MARINA PLATZECK (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVEIRA, ANA MARIA SIQUEIRA (Demais participantes - UNOESTE)

LAPOSY, CECÍLIA BRAGA (Professor - UNOESTE)
MELCHERT, ALESSANDRA (Professor - UNOESTE)

A obesidade traz diversos prejuízos ao organismo, havendo uma associação entre dieta palatável e sua
ocorrência. Nas últimas décadas sua incidência aumentou muito, sendo considerada um problema
epidemiológico grave. Paralelamente, definiu-se que tanto o colesterol total, quanto suas frações LDL e HDL,
podem ser modificados com medicamentos e/ou dieta. Este fato ressalta a importância da construção e 
reprodução de modelos experimentais de obesidade, a fim de pesquisar a sua etiopatogenia e medidas
terapêuticas efetivas no seu controle. Este estudo objetivou induzir a obesidade em ratos com uso de dieta
palatável hiperlipídica, também chamada dieta de cafeteria, instituída por 12 semanas, e comparar os efeitos
produzidos sobre os parâmetros lipídicos, medidas antropométricas e depósito de gordura corporal destes
animais com os de ratos submetidos à dieta comercial padrão. Foram estudados 32 ratos Wistar, machos e 
fêmeas, divididos em 2 grupos: Grupo 1 (Controle) (8 machos e 8 fêmeas): alimentados com ração comercial;
Grupo 2 (Obeso) (8 machos e 8 fêmeas): alimentados com dieta palatável hiperlipídica. Os animais foram
pesados a cada 7 dias, e nas semanas 5 e 12 foram realizadas as medidas de cintura corporal. Ao final das 12
semanas foi determinado o colesterol total e frações (HDL e LDL), triglicérides, e realizada coleta e pesagem da
gordura retroperitoneal e escrotal dos ratos de ambos os grupos. Foi observada elevação dos valores de
colesterol total, LDL, peso corporal, peso da gordura retroperitoneal e escrotal (nos machos) e circunferência
abdominal no grupo Obeso em relação ao controle. Valores do colesterol HDL foram superiores no grupo
Controle. No perfil lipídico pôde-se notar quebra do balanço entre as frações HDL (colesterol “bom”) e LDL
(colesterol “ruim”), com conseqüente aumento e diminuição do LDL e HDL, respectivamente, no grupo obeso. A
obesidade está fortemente associada às dislipidemias. Foi demonstrado que o colesterol HDL possui um efeito
protetor contra doenças crônico-degenerativas, enquanto níveis elevados de colesterol LDL estão associados
com risco aumentado destas doenças. Baixos níveis de HDL representam um fator de risco independente para 
doenças cardíacas e diabetes mellitus. No presente estudo, ficou bem caracterizada a alteração do perfil lipídico
nos ratos obesos, ressaltando a importância do controle desta patologia, que acaba por predispor a diversas 
doenças. A dieta hiperlipídica estimula a captação de ácidos graxos e sua conversão em LDL, armazenados nos
adipócitos em gotículas lipídicas intracelulares. Este fator pode ser o responsável pelo aumento do depósito de
gordura retroperitoneal e escrotal observados nos ratos do grupo Obeso. Conclui-se que o modelo experimental, 
instituído por período de 12 semanas, foi eficiente em produzir a obesidade, bem como suas complicações, em
ratos Wistar.  
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PESQUISA DE FUNGOS DERMATÓFITOS NOS SOLOS DE GRANJAS SUÍNAS DA REGIÃO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE - SP 

  POLETTO, DAIANE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

KEMPE, GUILHERME VINCOLETTO (Demais participantes - UNOESTE) 

ANDRADE, RICARDO AUGUSTO PEREIRA (Demais participantes - UNOESTE) 

GIUFFRIDA, ROGERIO (Professor - UNOESTE) 

Fungos dermatófitos geofílicos podem estar presentes no solo de ambientes de criação de animais. Animais 
infectados por estes fungos podem adoecer e ter sua produtividade diminuída, além de servirem como fontes de
infecção de dermatofitoses para seres humanos. O presente trabalho teve como objetivo determinar o papel do
solo das áreas externas de granjas suínas da região de Presidente Prudente, como reservatório potencial de
agentes fúngicos dermatófitos. Foram selecionadas quatro granjas de criação de suínos. De cada granja foram
colhidas entre 13 e 15 amostras de solo de diferentes localidades, perfazendo um total de 58 amostras. Cada 
fração de solo colhida foi depositada em placas de Petri estéreis contendo iscas à base de fios de crina de potro
previamente esterilizados em autoclave e umidificadas com solução fisiológica estéril. Após 3-5 semanas, os fios 
de crina foram removidos das placas e semeados em ágar Mycosel com 0,04% de cloranfenicol para isolamento
e determinação da espécie fungica presente. Foi estimada a prevalência de amostras de solo positivas segundo
a espécie fúngica envolvida, e os possíveis fatores de risco associados ao isolamento positivo por meio de
regressão logística multivariada. Fungos dermatófitos foram identificados em 40 (68,97%) das 58 amostras
pesquisadas. Foram observadas diferenças estatísticas significativas entre as frequências das espécies de 
fungos isoladas (p<0,0001), com predominância de Microsporum gypseum (32,76%) sobre Trichophyton spp
(13,79%), Trichophyton mentagrophytes (12,06%), Trichophyton verrucosum (6,9%)e Microsporum nanum
(1,72%). Das 58 amostras de solo coletadas, 12,07% pertenceram ao solo adjacente às creches, 24,14% à
maternidade, 34,48% à terminação e 17,24% aos piquetes e baias de porcas e cachaços. Do total de amostras
coletadas, 36,21% foram provenientes de piquetes onde permaneciam suínos, bovinos e ovinos. Cães e gatos 
estavam presentes em 15 (25,86%) e 28 (48,28%) dos pontos de coleta de solo, respectivamente. No modelo
final de regressão logística, as variáveis solo adjacente à maternidade (OR=14,4) e presença de ovinos com
acesso aos pontos de coleta (OR=56) foram signifivamente associadas aos isolamentos positivos para M.
gypseum. A solução final foi obtida após quatro passos com bom ajustamento dos dados (R2 de Nagelkerke =
0,49). O solo em torno das pocilgas mantém condições de albergar agentes dermatofíticos geofílicos capazes de 
infectar humanos e animais. M. nanum, espécie adaptada aos suínos, é incomum nestes ambientes. As áreas
próximas às maternidades apresentam maior risco de contaminação do solo, talvez pela maior circulação de
pessoas e animais. Ambientes com presença de ovinos podem, de alguma forma, favorecer a contaminação do
solo, ainda que tal relação mereça investigação mais detalhada. O solo das áreas em torno de pocilgas podem
servir como reservatórios de fungos dermatofíticos, oferecendo riscos de saúde aos animais e humanos
contactantes.  
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TERMOMETRIA ESCROTAL POR INFRAVERMELHO NA PRÉ E PÓS-COLHEITA DE SÊMEN EM 
TOUROS NELORE  

  SILVA, ALINE APARECIDA DA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
CHACUR, MARCELO GEORGE MUNGAI (Professor - UNOESTE)

RUEDIGER, FELIPE RYDYGIER DE (Demais participantes - UNOESTE)
MARTINS, ELLYN AMANDA FONSECA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

A termometria escrotal por infravermelho é um método seguro, não invasivo e eficaz para determinar a
temperatura em regiões específicas do escroto; sendo alta a correlação entre a temperatura da superfície da
bolsa escrotal e a temperatura interna do testículo. A testosterona é essencial à função reprodutiva dos machos,
dentre outras funções, atua estimulando os estadios finais da espermatogênese, cuja eficácia depende do
equilíbrio da termorregulação testicular. O objetivo do presente trabalho foi de avaliar a variação de temperatura
escrotal na pré e pós-colheita em touros Nelore. Foram utilizados 10 touros da raça Nelore, com 24 meses de
idade, criados extensivamente na região Oeste do Estado de São Paulo, durante os meses de outubro e 
novembro (primavera), submetidos a 8 colheitas de sêmen com intervalos de 7 dias por meio de eletroejaculador
(Autoejac®). Imediatamente antes e após cada colheita de sêmen, foram aferidas a temperatura retal (TR) e as
temperaturas no colo do escroto (T1) e terços dorsal (T2), médio (T3) e ventral (T4) do escroto; e da região da
cauda do epidídimo (T5) com termômetro de infravermelho (Incoterm®), posicionado a 1cm de distância da pele
do escroto. Após os procedimentos, nos mesmos dias, amostras de sangue foram obtidas para a quantificação 
dos níveis séricos de testosterona por radioimunoensaio (RIA) com o uso de quite (DPC Medlab®). As
características do sêmen estavam dentro dos padrões segundo normas do CBRA (1998) e a testosterona
apresentou média de 124,57±85,43ng/dL, revelando equilíbrio na espermatogênese. Houve diferença (p<0,05)
para T4 (31,5±0,2C; 31,2±0,3C) e T5 (30,4±0,3C; 29,8±0,2C) em relação à T1 (33,9±0,4C; 33,6±0,5C), T2
(32,8±0,3C; 32,6±0,4C) e T3 (32,1±0,3C; 31,8±0,2C) pré e pós-colheita, respectivamente. Não houve diferença 
(p>0,05) entre TR pré-colheita (38,5±0,8C) e TR pós-colheita (38,2±0,7C). Não houve diferença (p>0,05) entre
TR pré-colheita (38,5±0,8C) e TR pós-colheita (38,2±0,7C). Conclui-se que a termometria por infravermelho é de 
fácil e rápida realização, podendo ser usada antes ou após a colheita de sêmen, agregando informação ao
exame andrológico.  
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TOXIDADE HEPÁTICA DO VENENO DE CROTALUS DURISSUS TERRIFICUS: ASPECTOS 
LABORATORIAIS 

  SOUZA, LEANDRO NICHIO GONÇALVES DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
NOGUEIRA, ROSA MARIA BARILLI (Professor - UNOESTE)

ULIAM, MARIANA BLOCH (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
LAPOSY, CECÍLIA BRAGA (Professor - UNOESTE)

SILVEIRA, ANA MARIA SIQUEIRA (Demais participantes - UNOESTE)

A serpente Crotalus, conhecida como cascavel, distribui-se por todo o continente americano e agrupam-se em 
seis subespécies Crotalus durissus terrificus, Crotalus durissus cascavella, Crotalus durissus collilineatus,
Crotalus durissus ruruima, Crotalus durissus marajoensis e Crotalus durissus trigonicus. São encontradas em
campos abertos, áreas secas, arenosas e pedregosas e raramente na faixa litorânea. O veneno da Crotalus 
durissus terrificus tem como principais toxinas a crotoxina, crotamina, giroxina e convulxina, induzindo efeitos
neurotóxicos, coagulantes, miotóxicos e hemolítico in vitro. Justifica-se o desenvolvimento do projeto frente a 
grande ocorrência e incidência de óbito tanto em humanos como animais. O estudo teve como objetivo avaliar a
hepatoxicidade do veneno da serpente Crotalus durissus terrificus em ratos intoxicados e tratados com soro
antiofidico. O experimento foi realizado no Biotério Central da instituição de origem em ratas fêmeas da linhagem
Wistar, com peso e idade de 250g e 60 dias respectivamente. O estudo foi protocolado com o número 209 e
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. O veneno foi fornecido pelo Centro de Estudos de 
Venenos e Animais Peçonhentos da UNESP – Botucatu. A inoculação do veneno foi feita no terço médio da face
lateral do membro posterior esquerdo via intramuscular na dose de 1 mg/kg. Cento e vinte animais foram
distribuídos em quatro grupos com 30 animais em cada um sendo: GC (controle)-tratado com solução de cloreto 
de sódio 0,9%; GV-tratado com veneno; GV+S-tratado com veneno e soro antiofídico; GS-tratado com soro 
antiofídico. Foram avaliados gamaglutamil transferase (GGT), fosfatase alcalina (FA), alanina aminotransferase
(ALT) e aspartato aminotraneferase (AST) nos momentos M2 (2horas), M8 (8 horas) e M24 (24 horas) após
admnistração do veneno. Para GGT os valores mantiveram-se dentro da normalidade em todos os momentos da 
avaliação. A FA aumentou no momento M24 grupo veneno e nos momentos M2, M8 e M24 nos grupos GVS e
GS sendo maiores no grupo GVS. A ALT manteve-se dentro da normalidade nos grupos GC e GS, mas houve
uma pequena elevação da mesma no momento M24 nos grupos GV e GVS. Na comparação entre os grupos os
valores da ALT foram maiores no grupo GVS em todos os momentos. Para AST os valores médios, grupos GC e
GS mantiveram-se dentro da normalidade. Para os grupos GV e GVS momentos M2, M8 e M24 a média da AST 
aumentou em todos os momentos. Os resultados do presente estudo concordam em parte com Barraviera
(1995), França (2004) e Bortolin et al. (2004) onde também relataram aumento nos níveis séricos de aspartato
aminotransferase e alanina aminotransferase. Conclui-se que a dose de veneno crotálico usada na intoxicação
experimental de ratos foi suficiente para produzir alterações nos parâmetros laboratoriais FA, ALT e AST. Os
níveis séricos de GGT não se alteram em nenhum grupo e a soroterapia antiofídica não foi capaz de evitar 
danos hepáticos.  
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TRANSMISSÃO GALACTOGÊNICA DE TOXOCARA CANIS EM COELHAS INFECTADAS 

EXPERIMENTALMENTE 

  EXPOSTO, CÉLIA FÁTIMA SILVA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

BIN, LUNDIA LUARA CAVALCANTE (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

RUBINSKY-ELEFANT, GUITA (Demais participantes - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP) 

LAPOSY, CECÍLIA BRAGA (Professor - UNOESTE) 

NOGUEIRA, ROSA MARIA BARILLI (Professor - UNOESTE) 

SANTARÉM, VAMILTON ALVARES (Professor - UNOESTE) 

A toxocaríase é uma zoonose de distribuição mundial, onde o homem se comporta como hospedeiro paratênico 
dos parasitos responsáveis pela doença. Nesses hospedeiros, a transmissão se dá especialemtne pela ingestão 
de ovos larvados de Toxocara spp. presentes no meio ambiente. Estudos sobre a transmissão de larvas pelo 
leite de hospedeiros paratênicos na literatura são escassos. O objetivo do estudo foi o de avaliar a transmissão 
de larvas de T. canis pela via transmamária em coelhos. Doze coelhas (Nova Zelândia) nulíparas foram 
infectadas com 1000 ovos larvados de T. canis, por via oral. Outras cinco receberam solução fisiológica e 
serviram como controle. Um mês após a inoculação, cada quatro coelhas foram acasaladas individualmente com 
um coelho. Após o nascimento dos filhotes nos dias 7, 14 e 21, foram coletados, por ordenha manual, 500µL de 
leite. Para recuperação das larvas, adicionou-se ao leite 200 µL de formol tamponado a 7,5% e éter sulfúrico. O 
material foi centrifugado a 2.000 rpm por 10 minutos (2.000 rpm; 697g) e o sedimento analisado sob microscopia 
(10X) para contagem das larvas. Observou-se a presença de larvas no leite de cinco das doze (41,7%) coelhas 
infectadas. O número total de larvas recuperadas foi de 20, variando de 1 a 4 larvas por amostra. A presença 
das larvas foi observada apenas nos 140 (9 larvas; 45%) e 210 dias (11 larvas; 55%) de lactação, sem diferença 
significativa entre as contagens (p=0,7386). Estudo com a infecção experimental de murinos têm sido realizados 
com a recuperação de larvas transmitidas pelo leite com a digestão de tecidos. Esse é o primeiro ensaio em que 
a as larvas foram recuperadas diretamente do leite. A presença de larvas de T. canis diretamente do leite de 
coelhas mostra a possibilidade de transmissão lactogênica em hospedeiros paratênicos.  
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ALTERAÇÕES RENAIS, HEMATOLÓGICAS E PLAQUETÁRIAS PROVOCADAS PELA TERAPIA COM 

CEFOVECINA EM CÃES 
  PESSOTO, JÚLIA NEVES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SILVA, DHEYWID KARLOS MATTOS (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
SILVEIRA, ANA MARIA SIQUEIRA (Demais participantes - UNOESTE)

LAPOSY, CECÍLIA BRAGA (Professor - UNOESTE)

As infecções do trato urinário (ITU) e as doenças de pele estão entre as mais comuns doenças em cães, sendo
freqüente as recomendações de uma terapia antimicrobiana. As cefalosporinas são classificadas em “gerações”,
segundo características e ordem cronológica de sua síntese. Atualmente são quatro as gerações de
cefalosporinas. Seu uso em medicina veterinária vem se ampliando, embora o alto custo do tratamento seja 
ainda um fator limitante. Indicado para o tratamento de infecções de pele (pioderma superficial secundária,
abscessos e feridas infectadas) em cães causadas por cepas susceptíveis de Staphylococcus intermedius,
Streptococcus canis (Grupo G) e Escherichia coli e para o tratamento de infecções do trato urinário (cistites)
causadas por cepas susceptíveis de Escherichia coli e Proteus mirabilis, a cefovecina é a mais nova
cefalosporina semi-sintética para administração subcutânea em uma diluição aquosa. Baseada em sua atividade
in vitro, este fármaco foi classificado como uma cefalosporina de terceira geração, sendo desenvolvida para
administração subcutânea em dose única ou com intervalos de 14 dias, totalizando 4 administrações, 
dependendo da severidade da infecção bacteriana. Por haver poucos estudos sobre os efeitos colaterais,
principalmente na esfera laboratorial, este trabalho tem por objetivo avaliar possíveis alterações renais,
hematológicas e plaquetárias ocasionadas pela terapia com a cefovecina em cães. Serão utilizados dez cães, 5
machos e 5 fêmeas adultos, sem raça definida, pesando entre 5-10 kg, clinicamente hígidos, provenientes do 
canil da Unoeste. Antes do início do experimento os animais serão submetidos a exame físico, hemograma com 
pesquisa de hematozoários, avaliação dos perfis bioquímicos (dosagem de uréia, creatinina, proteína e albumina
séricas) e hemogasométricos. Será fornecida ração comercial duas vezes ao dia e água ad libitum. Feita a
avaliação, os cães receberão a cefovecina na dose de 1mL/10Kg de peso, subcutâneo, dose única e serão
acompanhados clínica e laboratorialmente durante 14 dias. Os exames laboratoriais que serão realizados por
todo o período com intervalo de 24 horas serão: sódio e potássio séricos, mensuração da pO2, pCO2, 
bicarbonato e pH sanguíneos, uréia, creatinina, proteína total e albumina séricas, hemograma com contagem de
plaquetas. A análise estatística será realizada utilizando o programa estatístico GraphPad InStat para os dados 
paramétricos a análise de variância (ANOVA). Posteriormente os valores que passarem pelas premissas desta
análise de variância serão submetidos ao teste de Tukey, com grau de significância de 5%, que avaliará o
comportamento das variáveis no decorrer do tempo. Para comparação entre sexos, será realizado o teste t de
Student com grau de significância de 5% .  
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ASSOCIAÇÃO ENTRE A DENSIDADE DO COLOSTRO E A TRANSFERÊNCIA DE IMUNIDADE 

PASSIVA EM BEZERROS NEONATOS, NASCIDOS DE FÊMEAS NULÍPARAS. 
  JUNQUEIRA, JOSÉ RICARDO CECILIO (Professor - UNOESTE)

VOLTARELLI, DANIELE CRISTINA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
SANTOS, VANESSA SARTORELI DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Nos bovinos a placenta é classificada como sinepiteliocorial, esse tipo de placenta impossibilita a passagem de
anticorpos da mãe para o feto, por ser impermeável as imunoglobulinas não ocorre a transferência de imunidade 
durante a gestação. Essa só ocorrerá após o nascimento, através da ingestão de colostro. Existe alguns testes
que podem ser realizados para determinar se houve falha de transferência de imunidade passiva (FTIP) em
bezerros neonatos, como, dosagem de proteína plasmática total (PPT) que apresenta limites variáveis, mas
concentrações de 4,2g/dl a 5,5g/dl são indicativos de boa transferência de imunidade passiva, atividade sérica
da enzima gama glutamil transferase (GGT), onde concentrações menores que 50UI/L indicam FTIP. E ainda
avaliação de qualidade e densidade do colostro através do colostrômetro e do lactodensímetro. No colostrômetro
a qualidade é avaliada em três categorias: vermelha colostro ruim com até 20mg/ml de IgG; amarelo, 
intermediário, que varia de 21 a 50mg/ml e verde, colostro de alta qualidade, com mais de 51mg/ml de IgG. No
lactodensímetro são utilizados os seguintes parâmetros: até 1,034 colostro ruim; 1,035 a 1,046, colostro
intermediário e acima de 1,047, colostro de alta qualidade. Determinar a eficácia da transferência da imunidade
passiva em bezerros neonatos correlacionando a densidade do colostro e os níveis plasmáticos da proteína total
e da enzima gama glutamiltransferase nestes bezerros após a ingestão do colostro. Identificar falhas na 
transferência da imunidade passiva em bezerros criados com a mãe sem a interferência técnica. Amostras de
sangue venoso de dez bezerros neonatos nascidos de fêmeas nuliparas serão colhidas em momentos (M)
predeterminados 24, 48, 72 horas de vida e com 7, 14, 28, 35 e 42 dias, para determinar a eficácia da
transferência da imunidade passiva, correlacionando a densidade do colostro e os níveis plasmáticos da
proteína total e sérica da enzima gama glutamil transferase nestes bezerros após a ingestão do colostro. 
Previamente à análise estatística de todos os grupos de dados numéricos serão submetidos ao teste de
Kolmogorov e Smirnov para verificar a normalidade dos dados. Ajustes nos dados numéricos poderão ser
efetuados para adequar a distribuição aos pressupostos de normalidade. Todas as análises serão realizadas
utilizando-se o pacote estatístico SPSS for Windows ® (v. 14, SPSS, Inc, Chicago) com nível de significância de
5%. Protocolo de aprovação no CEUA nº538.  
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CONTAMINAÇÃO DE PARQUES INFANTIS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE PRESIDENTE PRUDENTE, 

POR OVOS DE TOXOCARA SPP. 
  PESSOTO, JÚLIA NEVES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SANTARÉM, VAMILTON ALVARES (Professor - UNOESTE)

O contato com solo tem sido apontado como um dos principais fatores de risco para infecção da população
humana por agentes de larva migras visceral/ocular (toxocaríase). A toxocaríase é causada pelos nematódeos 
ascarídeos Toxocara canis e T. cati, que infectam, respectivamente, cães e gatos. O homem, especialmente as
crianças, pelo seu hábito de geofagia, é infectado ao ingerir ovos larvados do parasito presentes no meio
ambiente. No ser humano, o nematódeo não completa o ciclo, mas a larva pode realizar migração por vários
órgãos e ocasionar especialmente distúrbios hepáticos, pulmonares, neurológicos e oftálmicos. Dessa forma, a
presença de parques em escolas pode servir como área de risco para aquisição dos agentes da toxocaríase. O
objetivo do estudo foi avaliar a contaminação de parques infantis de escolas públicas do município de
Presidente, São Paulo, por ovos de Toxocara spp. Serão coletadas, mensalmente, em um período de 10 meses 
(outubro de 2011 a julho de 2012), amostras de 500 g de solo de 12 das 22 creches/escolas fundamentais de
Presidente Prudente, com parques infantis em suas dependências. As amostras serão coletadas de cinco pontos
diferentes de cada parque, totalizando 120 amostras. O material será acondicionado em saco plástico e
armazenado sob refrigeração até o seu processamento. Dos 500 g de solo de cada parque serão retiradas duas
alíquotas de 10 g para recuperação de ovos de Toxocara spp. Cada alíquota será lavada com água e 
permanecerá em repouso por 12 horas. Depois do repouso, o material será centrifugado durante 5 minutos a
2.500 rpm. O material será re-suspenso e centrifugado mais uma vez em solução de sulfato de zinco (d=1.200
g/cm3) para centrífugo-flutuação a 2.500 rpm, por 5 minutos. Após cinco minutos de repouso, será realizada a
leitura do sobrenadante em microscopia ótica (10X). Os processos de re-suspensão e centrífugo-flutuação serão 
repetidos por mais duas vezes. O total de ovos contidos nessas leituras servirá para comparar a frequência entre 
os meses estudados, através da análise de variância, considerando-se como significante os valores de p<0,05.  
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INFECÇÃO EXPERIMENTAL DE TILÁPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS NILOTICUS) POR TOXOCARA 

CANIS 
  PEREIRA, ALÍNI SORIANO (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

SANTOS, ROSEMEIRE DE SOUZA (Demais participantes - UNOESTE)
SANTARÉM, VAMILTON ALVARES (Professor - UNOESTE)

NUNES, NELSON RAFAEL PIRES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O complexo toxocaríase/larva migrans é considerada como uma das principais helmintozoonoses mundialmente.
A zoonose pode ser adquirida pela ingestão de ovos larvados presentes no meio ambiente, ou também pela
ingestão de carne crua ou mal cozida de hospedeiros paratênicos, contendo larva de helmintos do gênero
Toxocara. Estudos têm sido realizados com mamíferos e aves, para avaliação do comportamento das larvas de 
Toxocara em hospedeiros paratênicos. Entretanto, na literatura há escassez de dados sobre a infecção de
peixes e sua participação na cadeia epidemiológica da toxocaríase, o que justifica o presente estudo. O objetivo
do estudo é o de avaliar experimentalmente a viabilidade da infecção e migração tecidual de Toxocara canis em 
peixes artificialmente infectados. Serão utilizadas 49 tilápias (Oreochromis niloticus niloticus), com peso 
aproximado de 100 a 150 g, advindas do Setor de Piscicultura da Unoeste. Dois grupos serão formados para
avaliação da infecção. O Grupo I será formado por 35 animais infectados oralmente, por gavagem, com 1000
ovos larvados de T. canis diluídos em 1,0 mL de solução salina tamponada (PBS pH 7,0). O segundo grupo (GII) 
será constituído por 14 animais, que receberão, pela mesma via, 1,0 mL de PBS, e servirão como controle. Os
peixes serão mantidos em caixas plásticas de 350 litros, com fluxo de água contínuo, e alimentados com ração
comercial para peixes duas vezes ao dia. Nos dias 2, 5, 10, 15, 20, 30 e 60 pós-infecção, cinco animais do GI e 
dois do GII serão sacrificados, e amostras de fígado, sistema nervoso central, guelras e musculatura (filé) serão
coletadas e submetidas ao processo de digestão em ácido clorídrico 0,5% e ao método de Baermann,
modificado, para recuperação das larvas. Para infecção e sacrifício dos animais, será realizada anestesia com
benzocaína disposta no tanque (5g/20L de água). Para o sacrifício dos peixes, após anestesia, os mesmos 
serão submetidos ao processo de hipotermia em caixas isotérmicas com gelo e água (1:1). Para comparação do
numero de larvas colhidas nos diferentes momentos será aplicada a análise de variância (p<0,05).  
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INFLUÊNCIA DO DIÂMETRO FOLICULAR E APOPTOSE SOBRE A MATURAÇÃO NUCLEAR E 

CITOPLASMÁTICA DE OÓCITOS OBTIDOS DE ABATEDOURO 
  GOMES, WALKER FREIRE (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
FERREIRA NETO, JACKSON PEDRO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

CODOGNOTO, VIVIANE MARIA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, FERNANDO ALMEIDA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

GIOMETTI, INES CRISTINA (Professor - UNOESTE)
CASTILHO, CALIÊ (Professor - UNOESTE)

Os rebanhos bovinos apresentam importante papel na economia de vários países e atualmente o Brasil é
detentor do maior rebanho bovino comercial do mundo. Em decorrência do enorme potencial econômico da 
bovinocultura, os modernos sistemas de criação, as pesquisas com a qualidade dos oócitos têm sido realizadas
de diferentes formas para aprimorar os resultados da biotécnica de aspiração folicular seguida de produção in
vitro (PIV) de embriões bovinos. Portanto, o projeto tem objetiva avaliar a maturação nuclear e citoplasmática,
além do nível de apoptose das células foliculares de oócitos obtidos a partir de folículos classificados de acordo
com o diâmetro. Os folículos serão dissecados, mensurados com paquímetro e divididos em três classes de 
diâmetro segundo Castilho et al., 2007: classe 1 (C1) – folículos < 5mm; classe 2 (C2) – folículos medindo 5 até 
7mm e classe 3 (C3) – > 7mm. Os folículos serão rompidos em placas de Petri, em torno de L de meio de
maturação contendo20 oócitos serão depositados em gotas de 100  g de FSH/mL,TCM 199 Bicarbonato 
suplementado com 10% PVA, 50UI de hCG/mL, 0,5 g de amicacina/mL, mantidas àg de piruvato/mL, 50g de 
estradiol/mL, 2,21 C em atmosfera gasosa de 5% de CO2 em ar. Após 24h detemperatura de 39 maturação os 
oócitos de cada classe de diâmetro serão utilizados para avaliar a maturação nuclear e citoplasmática. Os
oócitos, maturados serão desnudados e fixados em solução de ácido acético:álcool (1:3) por pelo menos 24h, a 
seguir serão corados com solução de 1% lacmóide em 45% de ácido acético glacial. Cada oócito será avaliado
em microscópio de contraste de fase e classificado de acordo com o estádio de maturação determinado pela
morfologia dos cromossomas, através do estádio de progressão nuclear, sendo maturos oócitos no estádio de
Metáfase II (M II). Quanto à maturação citoplasmática, serão classificados quanto à distribuição dos grânulos
corticais (GC), sendo considerados imaturos os oócitos com GC arranjados em “clusters” distribuídos por todo o 
citoplasma; os oócitos com GC migrando para a periferia serão considerados parcialmente maturos (transição) e
os oócitos com GC na periferia de forma homogênea serão considerados maturos, segundo HOSOE e SHIOYA
(1996). Para avaliar apoptose será usada técnica do TUNEL (Terminal Transferase Assay) utilizando folículos
dissecados, para avaliar a fragmentação no DNA nas células da teca e granulosa. Os núcleos fluorescentes em
azul (Hoechst 33342) indicam células viáveis e fluorescentes em vermelho (Cy3) indicam fragmentação no DNA.
Os parâmetros serão analisados por ANOVA (dados normalizados) ou o teste de Kruskal –Wallis (dados não 
normalizados), seguido do teste de Tukey ou do teste de T-Student para identificar as diferenças significativas. 
Os resultados serão considerados estatisticamente quando P<0,05.  
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LIMIAR DE DETECÇÃO DE LARVAS DE TOXOCARA SPP. EM LEITE BOVINO 

  BIN, LUNDIA LUARA CAVALCANTE (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
SANTARÉM, VAMILTON ALVARES (Professor - UNOESTE)

A toxocaríase é uma doença de distribuição mundial ocasionada especialmente por Toxocara canis, cujo 
hospedeiro definitivo é o cão, mas pode infectar acidentalmente o ser humano. Estudos são escassos sobre a
infecção do homem pela ingestão de leite contendo larvas do parasito. O presente projeto tem o objetivo de
avaliar o limiar de detecção de larvas de T. canis em leite bovino. Será utilizada uma técnica de centrífugo-
sedimentação com a utilização de formol-éter (método de Ritchie), modificada. Cada amostra de 1,0 mL de leite
sofrerá adição de 1,0 mL de solução de formol a 7,5%. Após repouso de 20 minutos, serão adicionados 3,0 mL 
de éter etílico em cada amostra, e estas então serão submetidas à homogeneização. Após homogeneização, as
amostras serão centrifugadas a 2000 r.p.m. durante 10 minutos. Após centrifugação, com auxilio de um
bastonete provido de algodão em uma das extremidades, será removido excesso de gordura da amostra. Para
contagem das larvas, três alíquotas de 20,0µL serão retiradas do sedimento e analisadas sob microscopia ótica
(10X). As amostras de leite utilizadas para os testes serão contaminadas com 1; 5; 10; 25; 50 e 100 larvas de T. 
canis, obtidas previamente. Para cada análise de detecção, serão realizadas 10 repetições. Os dados serão
submetidos ao teste de Kruskal-Wallis para comparação da eficiência da técnica em diferentes gradientes de 
larvas.  
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PERFIL DE SENSIBILIDADE ANTIMICROBIANA DE SALMONELLA SPP E STAPHYLOCOCCUS 

AUREUS ISOLADOS DE CARCAÇAS E CORTES DE FRANGO COMERCIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE 
TUPÃ, SÃO PAULO. 

  MONTEZANI, ERICA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
GIUFFRIDA, ROGERIO (Professor - UNOESTE)

Os corte e carcaças de frangos domésticos são produtos cárneos destinados ao consumo que freqüentemente 
se contaminam com agentes bacterianos importantes para a saúde pública, entre os quais, Salmonella e
Staphylococcus aureus. O presente estudo tem como objetivo determinar a sensibilidade microbiana destes
agentes isolados de carcaças e cortes de frango comercializados no mercado varejista de Tupã, SP. Serão
coletadas 100 amostras de carcaças/cortes de frango de 50 estabelecimentos de comercialização de carnes do
município de Tupã. Os estabelecimentos participantes serão selecionados aleatoriamente. As coletas serão 
realizadas durante o período de agosto a novembro de 2011. Os cortes/carcaças coletadas serão transportados
ainda embalados e sob refrigeração ao laboratório de Medicina Veterinária Preventiva 1 da Unoeste. Para o
isolamento de Salmonella, o fluído presente no interior das embalagens e pedaços da carne fracionada serão
submetidos às etapas de cultura em meios de pré-enriquecimento em água peptonada tamponada, 
enriquecimento seletivo em caldo Rappaport-Vassiliadis e caldo tetrationato de sódio e plaqueamento diferencial 
em Agar XLD, entérico de Hektoin e Salmonella-Shigella. Para isolamento de Staphylococcus aureus, o material
diluído a 1:10 na etapa anterior será fracionado em água peptonada tamponada na proporções de 1:100 e 
1:1000. De cada diluição será retirado 0,1 mL para semeadura em placas contendo Agar Baird-Parker 
suplementado com gema de ovo. Todas as espécies bacterianas isoladas serão classificadas por
comportamento bioquímico e sorodiagnóstico. As estirpes isoladas serão submetidas aos testes de disco-difusão 
para os seguintes antimicrobianos: amoxicilina, ceftriaxona, ciprofloxacina, tetraciclina, enrofloxacina, oxacilina,
sulfonamidas, gentamicina, estreptomicina, cefalexina e vancomicina e à determinação da Concentração 
Inibitória Mínima com tiras impregnadas com antimicrobianos (E-test) para os antimicrobianos amoxicilina e 
ceftriaxona. De posse dos resultados, as implicações em saúde pública serão discutidas.  
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PROBIÓTICO E ANTIBIÓTICO COMO PROMOTORES DE CRESCIMENTO PARA FRANGOS DE CORTE 

CRIADOS EM DIFERENTES AMBIENTES: MORFOMETRIA INTESTINAL E COMPOSIÇÃO 
BROMATOLÓGICA DA CARCAÇA E CORTES COMERCIAIS 

  MARION, FLÁVIO HENRIQUE VIEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CATANEO, EWERTON ADEMAR (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SILVA, LARA DO AMARAL (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
NOGUEIRA, BÁRBARA GOMES RODRIGUES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SOUZA, LILIAN FRANCISCO ARANTES DE (Professor - UNOESTE)

Atualmente os probióticos, suplementos de microrganismos que melhoram o balanço microbiano intestinal, estão
entre os aditivos alimentares utilizados para substituir o uso de antibióticos promotores de crescimento. A
utilização de antibióticos está em desuso em função da possibilidade de surgimento de bactérias resistentes. O
objetivo desse trabalho será avaliar o efeito da suplementação com probióticos em comparação à dieta com 
antibiótico promotor de crescimento na nutrição de frangos de corte criados em ambientes com e sem desafios
sobre a morfometria intestinal e composição bromatológica da carcaça e dos cortes comerciais. Serão utilizados
300 pintainhos da linhagem Cobb distribuídos em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2
x 2, sendo os fatores aditivos (antibiótico promotor de crescimento e probiótico) e condições ambientais (sem
desafio e com desafio) totalizando 4 tratamentos (T1 = antibiótico/sem desafio, T2 = antibiótico/com desafio, T3
= probiótico/sem desafio e T4 = probiótico/com desafio) com 5 repetições. O ambiente de criação será sem
desafio (cama de maravalha nova, baixa densidade de criação e bebedouros lavados diariamente) e com 
desafio (cama reutilizada, alta densidade de criação e bebedouros lavados 2 vezes por semana). A morfometria
intestinal será avaliada através das medidas de altura de vilos e profundidade de criptas. Para avaliação da
composição bromatológica da carcaça e dos cortes comerciais serão realizadas análises da matéria seca,
proteína bruta, extrato etéreo e matéria mineral na carcaça, peito, coxa e sobrecoxa. Os dados serão submetidos
à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade.  
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AGENESIA UNILATERAL DE RIM, CORNO UTERINO E OVÁRIO EM GATA – RELATO DE CASO 

  NICÁCIO, GABRIEL MONTORO (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
KANASHIRO, GLAUCIA PRADA (Professor - UNOESTE)

STEVANIN, HELAINE (Professor - UNOESTE)
DINIZ, MIRIELY STEIM (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

BRINHOLI, REJANE BATISTA (Professor - UNOESTE)
CASTILHO, CALIÊ (Professor - UNOESTE)

ALVES, ISABELA PÍCOLO GUIMARÃES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Casos de agenesia de corno uterino são raros em animais de companhia e podem vir associados à agenesia
renal unilateral. A agenesia, ou aplasia de corno uterino, é uma alteração da formação fetal que resulta no não 
desenvolvimento, desenvolvimento incompleto ou ainda da não fusão dos ductos paramesonéfricos, ou de
Muller. Durante o desenvolvimento embrionário, os ductos paramesonéfricos, que formarão os cornos uterinos,
migram caudalmente ao longo da parede dos ductos mesonéfricos, que formarão os rins (JONES et al., 2000).
No exame radiográfico, o tamanho renal normal do gato é entre 2,4 a três vezes o comprimento da segunda
vértebra lombar na incidência ventrodorsal, sendo que o rim esquerdo deve estar localizado entre a segunda e 
quinta vértebras lombares, e o rim direito, entre a primeira e quarta vértebras lombares. O útero normal de gatas
não gestantes e ovários sem alterações não são visualizados em exames radiográficos simples do abdome. Este
trabalho objetiva relatar um caso de agenesia unilateral de corno uterino, ovário e rim em uma gata sem raça
definida de 7 meses de idade que foi encaminhada ao Hospital Veterinário da Universidade do Oeste Paulista
(UNOESTE) para realização de ovário-salpingo-histerectomia (OSH) eletiva. A fêmea era pré-púbere, pois ainda 
não havia apresentado cio, e durante a abordagem cirúrgica constatou-se a ausência de corno uterino, ovário e 
rim esquerdo. As mesmas estruturas contralaterais não apresentavam alterações macroscópicas aparentes no 
procedimento cirúrgico nem na urografia excretora, que consiste na aplicação de contraste intravenoso
associado ao exame radiográfico, realizado para melhor visualização do trato urinário. Não foi observada,
também, nenhuma alteração ao exame físico, nem tampouco nos exames pré-operatórios, hemograma com 
pesquisa de hematozoários, contagem de plaquetas e inclusive bioquímico renal. A concentração sérica de
creatinina foi 0,94 mg/dL e de uréia 32,4 mg/dL, sendo os valores normais para felinos, respectivamente 0,8 a 
1,8 mg/dL e 21,0 a 60,0 mg/dL. Pode-se notar que a presença de apenas um rim, manteve a função renal
normal constatada pelos valores de uréia e creatinina supracitados e pelo tamanho normal do órgão
remanescente, que apresentou 2,82 vezes o tamanho da segunda vértebra lombar, observado pelo exame
radiográfico. Porém, vale ressaltar que por se tratar de uma fêmea muito jovem o proprietário foi instruído a
realizar acompanhamento periódico da função renal. Ao se constatar inesperadamente agenesia de corno 
uterino, deve-se ter cautela na inspeção da cavidade, mesmo em casos onde ocorre agenesia renal
concomitante, já que essas estruturas (útero e rim) possuem origem embrionária diferente. Portanto, é indicado
realizar inspeção abdominal minuciosa para descartar a presença de ovário ipsilateral, pois na maioria das vezes
o proprietário busca esse tipo de cirurgia para abolir a manifestação de cio em animais de companhia.  
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CORREÇÃO CIRÚRGICA DE PERSISTÊNCIA DE ARCO AÓRTICO DIREITO EM UM FELINO DE 3 

ANOS: RELATO DE CASO 
  NICÁCIO, GABRIEL MONTORO (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

BERNARDI, CAMILA ANGELA (Professor - UNOESTE)
CASSU, RENATA NAVARRO (Professor - UNOESTE)

DINIZ, MIRIELY STEIM (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)
BRINHOLI, REJANE BATISTA (Professor - UNOESTE)

As anomalias dos anéis vasculares são alterações congênitas provocadas por defeitos na embriogênese dos 
arcos aórticos, sendo que a mais comum no cão e no gato é a persistência do arco aórtico direito (PAAD). Esta
ocorre quando o 4o arco aórtico direito persiste ao invés do esquerdo durante a formação do arco aórtico. A
artéria pulmonar esquerda e a aorta descendente são conectadas pelo ligamento arterioso. O esôfago é
circundado por esse “anel” sofrendo uma compressão extraluminal ao nível da base cardíaca, provocando um
megaesôfago secundário, cranial a este local de compressão. Estas anomalias são raras em gatos, e, na maioria 
das vezes, são diagnosticadas e tratadas em filhotes com até seis meses de idade, pois geralmente os sinais
clínicos são evidentes no momento do desmame. A realização precoce da cirurgia evita danos maiores ao
esôfago, possibilitando uma menor chance de megaesôfago irreversível e perda de motilidade esofágica,
melhorando o prognóstico. O presente trabalho objetiva relatar um caso de persistência de 4o arco aórtico direito
com megaesôfago secundário em um gato macho sem raça definida, com 3,2 kg e 3 anos de idade, que foi
encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) com histórico de
emagrecimento, disfagia e regurgitação após ingestão de alimentos desde filhote. A anomalia do anel vascular 
foi diagnosticada pela visualização do megaesôfago e constrição do esôfago na base cardíaca através de
radiografia simples e contrastada com sulfato de bário. Não foi observada nenhuma alteração nos exames pré-
operatórios, tampouco alteração pulmonar compatível com pneumonia aspirativa no exame radiográfico, o que é
comum nesses casos por regurgitação crônica. Foi realizada a abordagem cirúrgica através de toracotomia em
5o espaço intercostal esquerdo. Diagnosticou-se então a PAAD pela identificação do ligamento arterioso, que foi 
ligado e seccionado. Depois de 40 dias da cirurgia, o exame radiográfico confirmou discreta regressão do
megaesôfago, sendo que o animal ganhou 12,5% de massa corporal, e o proprietário relatou esporádicas
regurgitações depois da alimentação seca. Dessa forma, conclui-se que apesar do tratamento cirúrgico tardio, 
houve notória melhora clínica do animal, confirmada pela redução da incidência de regurgitação, bem como pelo
ganho de peso precoce observado a partir do 40º dia pós-cirúrgico.  
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TUMOR OVARIANO EM ÉGUA DA RAÇA QURTO DE MILHA 

  PESSÔA, VALSAIR DE MATOS (Professor - UNOESTE)
CHACUR, MARCELO GEORGE MUNGAI (Professor - UNOESTE)

RUEDIGER, FELIPE RYDYGIER DE (Demais participantes - UNOESTE)
GUERRA NETO, JOSÉ DE OLIVEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Grandes prejuízos na reprodução equina podem ser causados por afecções ovarianas, dentre elas, podemos 
citar: hematomas, abscessos, torções de ovário e distúrbios neoplásicos. O tumor das células da granulosa
(TCG), cuja origem está no estroma e cordões sexuais é o mais frequente tumor diagnosticado no ovário de
éguas. Possuem um crescimento lento, benigno e unilateral. É hormonalmente ativo, e seus comportamentos e
sinais clínicos podem ser atribuídos a isto. No exame ultrassongrafico os TCG possuem aspecto de colméia de
abelha devido à grande quantidade de lojas presentes no ovário. O tecoma é um tumor do estroma ovariano 
funcional, de caráter benigno, derivado dos cordões sexuais da gônada embrionária que originam as células da
granulosa e da teca. Tem aspecto fasciculado semelhante ao fibroma, com coloração amarelada, devida à
presença de células produtoras de hormônios. O teratoma é uma neoplasia ovariana derivada das células 
germinativas com comportamento benigno. A análise dos teratomas pode evidenciar tecidos originários de
qualquer folheto embrionário. Não afetam o ciclo estral, são unilaterais e hormonalmente inativos. O tratamento
de eleição para os tumores ovarianos é a exérese cirúrgica. Diferentes técnicas e acessos cirúrgicos podem ser
utilizados para realização de ovariectomia unilateral. A remoção do ovário afetado, promove a volta da
ciclicidade em 2 a 10 meses. Descrição do caso: uma égua raça Quarto de Milha com 19 anos e 11 meses de
idade deu entrada no Hospital Veterinário da UNOESTE com histórico de infertilidade na estação de monta
anterior. Ao exame ginecológico, foi observado aumento de volume e irregularidade no ovário esquerdo e 
presença de um folículo no ovário direito. Ao exame ultrassonográfico o ovário esquerdo apresentou presença
de várias lojas irregulares. O ovário direito apresentou um folículo de 35 mm. Optou-se então pela exérese 
cirúrgica do tumor por laparotomia mediana. Após a incisão de pele, musculatura e peritônio o ovário foi
localizado, vasos e pedículo foram ligados com fio Categute número 3. Foi realizada a sutura da musculatura
com Nylon 0,70 mm em pontos Sultan, do subcutâneo com Vicryl número 2 em Cushing e da pele com Nylon 
0,50 mm em pontos isolados simples. Foi realizada antibioticoterapia com gentamicina (6,6 mg/kg) e penicilina
(40.000 UI/kg) 24 horas antes da cirurgia e 4 dias após, Banamine em dose antitoxêmica (0,25 mg/kg),
fenilbutazona (4,4 mg/kg) durante 5 dias e curativo local. Na analise macroscópica o ovário apresentou 1,6 kg;
18 cm de comprimento; 14,1 cm de largura; 12,2 cm de altura; 1,62 L de volume, forma irregular com diversas
lojas. Foi realizada uma incisão longitudinal na peça onde extravasou liquido e foi possível visualizar as lojas 
internas e coloração vermelho escuro do tecido. A peça foi radiografada excluindo presença de tecido radiopaco.
Foram colhidos sangue e fluido das lojas ovarianas para futura análise hormonal e material para exame 
histopatológico.  
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