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Os rins são importantes órgãos com funções excretoras, metabólicas, secretoras, hormonais, 
regulação eletrolítica e do volume líquido corporal. Muitos animais com alterações renais 
manifestam tardiamente os sinais clínicos, por isso, estudos epidemiológicos avaliando as 
alterações renais independente da doença primária estar localizada nos rins, são importantes para 
a compreensão das respostas teciduais e o desenvolvimento da lesões.  O objetivo do presente 
trabalho foi realizar análise das alterações patológicas em rins de cães e gatos submetidos ao 
exame necroscópico no Laboratório de Anatomia Patológica do Hospital Veterinário da 
Universidade do Oeste Paulista e associá-las com outras alterações sistêmicas. Para a realização 
deste estudo, foram analisados rins coletados de cães e gatos submetidos ao exame necroscópico 
no Laboratório de Anatomia Patológica do Hospital Veterinário/UNOESTE, Presidente Prudente-
SP, no período de Outubro de 2016 a Maio de 2017. Amostras dos rins foram coletadas e 
submetidas ao processamento histológico padrão. Dados sobre espécie, raça, sexo, idade e 
alterações patológicas sistêmicas apresentadas pelos animais também foram analisadas. No 
período analisado foram necropsiados 23 caninos e dois felinos. Dos cães, 15 (65,3%) eram fêmeas 
e 8 (34,7%) eram machos com média de 4,1 anos de idade (1 a 11 anos). Com relação a 
distribuição racial, 56,5% (13/23) pertenciam a raças puras e 43,5% (10/23)eram sem raça 
definida. As lesões observadas nos rins dos cães em sua maioria (91,33%; 21/23) eram secundárias 
a outras alterações sistêmicas, principalmente associadas a lesões cardíacas, pulmonares e 
hepáticas. Apenas dois animais apresentaram lesões renais primárias (insuficiência renal aguda 
devido a infecção por Leptospirose spp.e alteração congênita de hipoplasia renal). 
Microscopicamente, 60,9% (14/23) apresentaram lesões de caráter agudo (hemorragia, 
congestão, degeneração hidrópica e necrose tubular aguda), 26,1% (6/23) de caráter crônico 
(necrose tubular associada a nefrite intersticial mononuclear, proliferação de tecido conjuntivo e 
glomeruloesclerose) e 8,7% (2/23) apresentaram metástase de linfoma e carcinoma de células 
transicionais. Os dois felinos necropsiados eram fêmeas, sem raça definida com média de idade de 
7 anos (5 e 8). Um dos gatos apresentou lesão primária de insuficiência renal crônica e o outro, 
metástase de linfoma alimentar.  Diante dos resultados obtidos, observa-se que o predomínio de 
cães necropsiados bem como a distribuição sexual, racial e idade, refletem as características da 
população de animais na região do Oeste Paulista. A maioria dos rins apresentaram lesões agudas 
associadas predominantemente a alterações patológicas primárias em outros órgãos. Os 
presentes resultados evidenciam que os rins são afetados diante de alterações sistêmicas, 
principalmente as associados aos sistema circulatório que afetam o coração, pulmão e 
fígado.    UNOESTE     
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Em zonas de borda de reservas florestais próximas a assentamentos rurais, moscas sinantrópicas 
podem se comportar como transmissoras de patógenos, estabelecendo conexões entre animais da 
fauna silvestre e animais domésticos. O presente trabalho avaliou bactérias patogênicas presentes 
em moscas sinantrópicas em assentamento rural fronteiriço a estação ecológica Mico-Leão Preto, 
localizada na região Oeste do estado de São Paulo. O projeto foi autorizado pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, sob o protoloco 48377-1. Para capturas de 
moscas, foram empregadas 22 armadilhas entomológicas compostas por garrafas tipo PET, com 
iscas a base de peixe e fígado bovino, dispostas em grade regular, na zona de borda e em áreas 
internas do assentamento rural. As moscas capturadas foram contadas e submetidas a cultura 
quantitativa para Salmonella, Escherichia coli e coliformes totais (CT). Os dados relativos à 
densidade bacteriana por mosca e ponto de coleta foram empregados para análise geoestatística, 
empregado o método do inverso da distância ponderada. Na zona de borda, três de cinco (60%) 
armadilhas foram positivas para capturas, com contagens de 136,9 ± 206,5, 1,4 ± 1,5 e 7,0 ± 16,2, 
UFC/grama de mosca, respectivamente para Salmonella, E. coli e CT . No assentamento, oito de 17 
(47,0%) pontos apresentaram capturas de moscas, com contagens de 275,1 ± 476,5, 1,1 ± 1,9 e 0 ± 
0 UFC/grama de mosca, respectivamente para os mesmos patógenos supracitados. A análise 
geoestatística revelou que moscas presentes na área central do assentamento carreiam mais 
bactérias do que as da zona de borda fronteiriça a estação ecológica. Verificou-se correlação 
positiva e significativa entre concentração de bactérias por moscas e número de moscas 
capturadas por armadilha, para os três patógenos avaliados (p < 0,05). Moscas sinantrópicas 
presentes no local podem se comportar como vetores de Salmonella e outros agentes. A 
concentração de bactérias por moscas tende a aumentar quando as mesmas se comportam como 
enxames. A zona central do assentamento, tende a ser o foco de maior concentração de moscas 
contaminadas que podem dispersar os agentes infecciosos para outros locais, incluindo a estação 
ecológica. Moscas sinantrópicas podem atuar como vetores de agentes infecciosos, dispersando-
os de zonas antrópicas para áreas de proteção.    Unoeste     
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A absorção de imunoglobulinas colostrais por bezerros de raças de exploração leiteira é 
reconhecida como fator primordial para a sobrevivência dos neonatos. A qualidade do colostro 
bovino pode ser avaliada por meio de colostrômetro (hidrômetro), instrumento que mensura a 
gravidade específica do fluído, que é correlacionada com a concentração de imunoglobulinas.  O 
presente estudo propôs modelo de regressão para avaliar retrospectivamente, dados relativos a 
densidade colostral (dc), registrados diariamente, durante sete dias, de três vacas da raça 
holandesa e sete mestiças girolandas. Dados relativos a produção de leite e dc de sete vacas 
Girolanda e três holandesas, aferidos logo após a ordenha com colostrômetro quando o fluído 
atingiu, naturalmente, temperatura entre 25 e 27°C, foram utilizados para construção de dois 
modelos de regressão logarítmica, separadamente para cada raça. Os modelos para cada raça 
foram comparados entre si pelo teste de análise de variância. O modelo proposto para vacas 
holandesas foi estatisticamente significativo no teste de análise de variância (dc = 1060.531- 
33,08*log10(TPP), R2 = 0,73, p < 0,001), assim como o modelo para girolandas (dc = 1046 -
18,32*log10 (TPP), R2 = 0,17, p = 0,003). Ao observar-se as curvas de regressão, verificou-se que, 
para ambas raças, a dc apresentou declínio acentuado entre o 1º e 2º dia pós-parição, sendo mais 
proeminente para vacas da raça Holandesa, comparativamente as Girolandas. Os dois modelos 
propostos diferiram significativamente quando comparadas as somas de quadrados dos resíduos, 
via teste F (p < 0,0001). As curvas estimadas podem ser empregadas para predizer a dc produzido 
pelas vacas. A elevada dc nas vacas Girolanda parece sustentar-se por períodos mais prolongados 
do que nas holandesas, denotando colostro de qualidade superior. Os resultados sugerem que 
dinâmica de produção de anticorpos colostrais difere entre as raças pesquisadas. A raça girolanda 
apresenta níveis de imunoglobulinas colostrais mais altos dos que as holandesas, especialmente 
nos dias iniciais da lactação.    Unoeste     
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As células-tronco têm a capacidade de regeneração tecidual, podendo assim regenerar as 
glândulas lacrimais destruídas pela atuação de auto anticorpos que causam a ceratoconjuntivite 
seca (CCS), uma doença ocular degenerativa comum sem cura até o momento. Desta maneira, 
fazem-se necessárias pesquisas de terapias que levem a cura definitiva.  O objetivo desta pesquisa 
é analisar a eficácia do uso tópico de células-tronco mesenquimais (C-TM) heterólogas derivadas 
do tecido adiposo canino no tratamento da CCS em cães. Foram utilizados 40 cães, distribuídos em 
dois grupos. O grupo controle (GC) constituído por 20 cães hígidos e sem doença ocular para 
obtenção de parâmetros de normalidade. O estudo foi conduzido conforme as normas da 
Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA/Protocolo: 2954). O grupo tratamento (GT) 20 cães 
com diagnóstico positivo bilateral para CCS com tratamento tópico de C-TM. Os animais foram 
avaliados por meio dos Testes: Teste Lacrimal de Schirmer (TLS), Teste de Fluoresceína (TF), Teste 
de Lissamina Verde (TLV), Teste de Ruptura do Filme Lacrimal (TRFL), Citologia Esfoliativa da 
Conjuntiva (CEC) e Citologia Aspirativa por Agulha Fina (CAAF) da glândula da terceira pálpebra. Os 
animais do GT foram tratados topicamente com 50µl (50x106 C-TM), em ambos os olhos, em 4 
aplicações com intervalo de 7 dias, e colírio lubrificante à base de propilenoglicol, 1 gota, 3 vezes 
ao dia, em ambos os olhos, por 30 dias. Os animais do GT foram acompanhados por um período 
de 180 dias.  Nos parâmetros TLS, TF, TLV e TRFL houve uma melhora significativa e nos sinais 
clínicos logo após a primeira semana de tratamento, mas após 180 dias houve uma baixa na 
produção da lágrima (TLS) e volta dos sinais clínicos. Os resultados são ainda parciais pois falta 
ainda a análise citológica, mas a análise preliminar desses dados nos levam a suspeitar que as C-
TM têm potencial de regenerar a glândula lacrimal, e a baixa na produção da lágrima e a volta dos 
sinais clínicos após 6 meses nos mostram que o ataque imunomediado às glândulas volta a 
acontecer.  Mais pesquisas devem ser realizadas para evitar que depois do uso das células troncos 
a reação imunomediada volte a destruir as células das glândulas lacrimais.     FAPESP: 2016/07044-
1     
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Devido à escassez de estudos sobre Tartarugas Marinhas e considerando a relevância das áreas 
protegidas que integram o Município para conservação destes animais, a execução do estudo 
justifica-se à medida que servirá para fornecer subsídios para a utilização dos dados obtidos em 
atividades de educação ambiental para a população local e disponibilização dos mesmos, para os 
órgãos ambientais e comunidade científica.  O objetivo do estudo foi avaliar as possíveis causas 
das mortes das tartarugas-verdes que são encontradas mortas e encalhadas na região de 
Peruíbe.  Os animais foram coletados de acordo com autorização do ICMBIo-SISbio, 50132-0 e 
aprovação do CEUA-IBIMM - 003/16, na qual profissionais especializados (Médicos Veterinários e 
Biólogos) realizaram a biometria e a observação de ferimentos. Após percorrer mais de 600 km de 
praias na região de estudo, foram coletadas trinta e quatro tartarugas marinhas da espécie 
Chelonia mydas, encontradas encalhadas e mortas. Dezessete animais foram avaliados e 
apresentaram comprimento médio do CCL (comprimento curvilíneo da carapaça), entre 32,6 cm e 
54,0 cm e comprimento do CCW (largura curvilínea da carapaça), entre 30,0 cm e 47,5cm, 
indicando que todos eram considerados juvenis, treze animais com marcas profundas de redes de 
pescas e cortes, um animal apresentava dilacerações nos cascos provocados por hélice de barco e 
três não foi possível fazer avaliação devido ao avançado estado de decomposição.  Na região da 
pesquisa, predomina os juvenis de Chelonia mydas, por tratar-se de uma área de alimentação 
muito rica. Isso explica o fato de a maioria dos animais encontrados nos monitoramentos e 
utilizados como dados nesta pesquisa serem juvenis, devido a média de 39,59 cm de comprimento 
curvilíneo da carapaça. Por estes animais estarem sempre buscando alimentos na região, acabam 
se tornando alvo fácil, para embarcações e redes de pescas. Conclui-se pelo trabalho a 
importância de ajudar encontrar medidas mitigadoras para conservação e preservação das 
tartarugas marinhas na região de Peruíbe e campanhas de conscientização são necessárias com a 
comunidade de pescadores da região.     IBMM     
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Um dos maiores problemas da ovinocultura atual é o controle de endoparasitas e consequentemente, a 
resistência aos princípios ativos disponíveis no mercado. Portanto torna-se necessário o desenvolvimento 
de pesquisas que enfoquem alternativas aos métodos tradicionais. Um exemplo é a Azadirachta indica 
conhecida como Neem, de origem asiática, para controle de insetos, pragas, nematóides, fungos, bactérias 
e vírus (NEVES et al., 2003). Sendo assim, o presente estudo teve por objetivo avaliar parâmetros 
bioquímicos renais e parasitológicos em ovelhas mestiças Dorper, suplementadas ou não com torta de 
Neem (Azadirachta indica) em período gestacional. Foram utilizadas 28 ovelhas mestiças Dorper com idade 
média de 3 anos, escore corporal 2,5 (escala de 1 a 5). As fêmeas foram mantidas em pastagem de 
Brachiaria Brizantha, durante todo o período gestacional. As ovelhas foram divididas aleatoriamente em 
dois grupos de 14 ovelhas homogêneos em relação ao peso corporal: G-C (grupo controle) e G-NEEN (grupo 
tratamento). Permaneceram com o reprodutor da raça Dorper durante 30 dias, para cobertura realizada 
por meio de monta natural. Tanto no grupo G-NEEM (tratamento), quanto no Controle as ovelhas 
receberam a suplementação concentrada no cocho na proporção de 1,5% do peso vivo (PV). A torta de 
Neem (Azadirachta indica) foi fornecida no sal mineral, na concentração de 0,15%, contendo níveis 
mínimos de garantia, de 0,12% de azadiractina. As colheitas de amostras de sangue foram a cada 30 dias, 
para avaliação bioquímica renal (aspartato aminotransferase, ureia e creatinina). A coleta de fezes foi 
realizada segundo a técnica de Gordon & Whitlock (1939). Os dados foram analisados pelo programa SAS, 
versão 9.1 (STATISTICAL ANALYSIS SYSTEMS, 2003). Não houve diferença significativa entre as 
suplementações para o terço inicial da gestação das ovelhas (P > 0,05). A partir do terço médio da gestação, 
verificou-se para o grupo tratado menor contagem na infestação moderada a severa (OPG ?1000). Para os 
parâmetros bioquímicos sanguíneos analisados, verificou-se no G. Neem médias de valores para Ureia de 
47,5 mg/dL, Creatinina 0,7 mg/dL e AST de 84,5 U/L, e para o G. Controle, Ureia de 36,8 mg/dL, Creatinina 
0,7 mg/dL e AST de 83,3 U/L. Foi possível observar que a eficácia da torta de Neem a partir do terço médio 
de consumo do produto. No G. Controle, houveram necessidades de intervenções com anti-helmíntico nos 
meses de setembro à dezembro. O aumento de ureia sérica sem aumento de creatinina pode ser apenas de 
uma elevação fisiológica e de origem pré renal (LOPES et al., 1996), sendo que no presente trabalho 
observou-se apenas que houve uma alteração de ureia sem haver o aumento da creatinina. Pode-se 
concluir que o grupo que recebeu suplementação mineral acrescida de torta de Neem, apresentou menor 
infestação parasitaria, classificada como moderada a severa,demonstrando eficácia do produto. Os 
parâmetros bioquímicos analisados se mantiveram dentro da normalidade.  
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TRATAMENTO DE CERATOCONJUNTIVITE SECA CANINA  

 
DANIELLE ALVES SILVA  

DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS  
ISABELA VASCONCELOS DONADÃO  

BRUNA TOLEDO DURAN FOGLIA  
FELIPE FRANCO NASCIMENTO  

HELOÍSE RANGEL DINALLO  
MARCOS ROGERIO SGRIGNOLI  

DANIELLE ANTONELLI MOTTA SGRIGNOLI  
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A ceratoconjuntivite seca (CCS) é uma doença inflamatória crônica, de origem principalmente 
imunomediada, causando modificações na composição da lágrima. O tratamento é baseado no 
uso de imunossupressores, ciclosporina e tacrolimus, por via tópica. O ômega 3 é rico nos ácidos 
graxos pré-formados eicosapentaenoico (EPA) e docosaexaenoico (DHA) que são mediadores 
naturais anti-inflamatórios.  O objetivo foi comparar a eficácia de duas formulações orais de 
ômega 3 com diferentes proporções de EPA e DHA, além de antioxidantes, associado ao uso de 
tacrolimus 0,03% tópico no tratamento da CCS em cães.  O estudo foi conduzido conforme as 
normas da Comissão de Ética no Uso de Animais (Protocolo 2939). Quarenta e cinco cães 
diagnosticados com CCS foram divididos aleatoriamente em 3 grupos com 15 animais cada: grupo 
T (tacrolimus 0,03%, tópico, 2x/dia), grupo TO (tacrolimus 0,03%, tópico, 2x/dia + 1 cápsula ao dia 
oral de Ograx, 1,5 EPA:1 DHA + vitamina E) e grupo TS (tacrolimus 0,03%, tópico, 2x/dia + 1 
cápsula ao dia oral de Seniox, 1 EPA : 4,5 DHA + vitamina E + vitamina C + selênio). Os cães foram 
avaliados mensalmente durante 6 meses (M0, M1, M2, M3, M4, M5 e M6) pelos sinais oculares 
(secreção, opacidade, pigmentação, vascularização corneal e conjuntivite), Teste Lacrimal de 
Schirmer (TLS), Teste de Fluoresceína (TF) e Tempo de Ruptura do Filme Lacrimal (TRFL), citologia 
da conjuntiva (M0, M3 e M6) e no início e final do projeto biopsia da conjuntiva.  Com relação aos 
sinais clínicos oculares observou-se uma melhora precoce nos cães do grupo TO e TS desde M1 em 
relação ao grupo T. Todos os grupos apresentaram melhora nos valores do TLS e TF não havendo 
diferença estatística entre eles. Nos valores de TRFL em segundos, mais precocemente no M2, 
houve um aumento significativo no grupo TO (23,6±7,5) em relação ao grupo T (18±4,2) e grupo TS 
(20,1±4,9).  Os resultados são parciais pois ainda falta a análise citológica e histopatológica, porém 
os dados analisados mostram melhora precoce no grupo TO no TRFL que pode ser atribuído pela 
sua formulação conter maior proporção de EPA que afeta o metabolismo lipoproteico podendo 
melhorar a porção lipídica da lágrima.  Desta maneira, a suplementação oral com o ômega 3 
contribui com o tratamento da CCS, havendo melhora mais precoce na resolução dos sinais 
clínicos e TRFL no grupo TO que possui maior concentração de EPA, podendo ser um excelente 
suplemento oral como coadjuvante no tratamento associado ao tacrolimus por via 
tópica.    UNOESTE     
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CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA DE GENTAMICINA E CIPROFLOXACINA PARA LINHAGENS DE 
SALMONELLA SPP E STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLADAS DE CARCAÇAS E CORTES DE FRANGO 

COMERCIALIZADAS NO MUNICÍPIO DE TUPÃ-SP  
 

ROGERIO GIUFFRIDA  
ERICA MONTEZANI  

 
Corte e carcaças de frangos frequentemente se contaminam com agentes bacterianos 
importantes para a saúde pública, entre os quais, Salmonella e Staphylococcus aureus.  O presente 
estudo teve como objetivo determinar a sensibilidade de Salmonella e S. aureus frente à 
ciprofloxacina e à gentamicina, a partir de amostras isoladas de carcaças e cortes de frango 
apreendidas pela vigilância sanitária municipal de Tupã-SP.  Foram coletadas 70 amostras de 
cortes/carcaças de frango nos mercados varejistas do município. Para isolamento de Salmonella, 
25 g de cada amostra de carne foram fracionadas e misturadas à 225 mL de água peptonada 
tamponada (diluição 10-1). A partir desta diluição foram realizadas novas diluições (10-2 e 10-3). 
Da diluição 10-1 retirou-se 1 ml para semeadura em tubos contendo caldo Rappaport-Vassiliadis e 
Tetrationato de sódio, que após incubação por 24-48 horas a temperatura de 37oC foram 
semeados em Agar Salmonella-Shigella, Agar entérico de Hektoin e Agar XLD. Paralelamente, de 
cada diluição retirou-se 0,1 ml para semeadura superficial em Agar Baird-Parker para isolamento 
de S. aureus. Os isolados obtidos foram classificados por comportamento bioquímico e 
submetidos à determinação da concentração inibitória mínima (CIM) com tiras impregnadas com 
antimicrobianos ciprofloxacina e gentamicina (E-test).  Foram isoladas uma cepa de Salmonella 
(1,4% ) e três de S. aureus (4,2%). Todos os isolados de S. aureus foram sensíveis a gentamicina 
(CIM = 0,5, 0.5 e 1.0 µg/ml), bem como o isolado de Salmonella (CIM = 1 µg/ml). O isolado de 
Salmonella foi resistente a ciprofloxacina (CIM = 4 µg/ml), assim como um dos isolados de S. 
aureus (CIM = 32 µg/ml).  Cortes congelados e resfriados apresentam baixo risco de contaminação 
com os patógenos pesquisados. Apesar da ciprofloxacina não ser comumente empregada em aves, 
pode apresentar resistência cruzada com a enrofloxacina, que frequentemente é empregada em 
intervenções terapêuticas em frangos de corte, o que pode estar relacionado a detecção das cepas 
resistentes. Conclui-se que os patógenos isolados ocorrem em baixa frequência nas carcaças de 
frango, com algum risco de resistência frente a fluorquinolonas.    Unoeste     
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As dermatopatias representam de 20 a 75% dos atendimentos de cães realizados em clínicas e 
hospitais de animais de companhia. A elevada incidência de lesões cutâneas está relacionada ao 
fato da pele ser constituída juntamente com o tecido subcutâneo, por uma grande variedade de 
células e estruturas. Além disso, a pele é constantemente exposta a uma variedade de agressões 
físicas, químicas e biológicas que podem desencadear processos infecciosos, inflamatórios, 
alterações hiperplásicas, císticas e desenvolvimento tumoral. Devido à grande diversidade regional 
de raças, climatológica e cultural, é de suma importância o conhecimento das dermatopatias que 
mais acometem os animais localmente. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo 
retrospectivo das dermatopatias diagnosticadas em cães da região Oeste Paulista, SP, Brasil. A 
avaliação foi realizada pela análise retrospectiva dos dados relativos ao diagnóstico 
dermatopatológico, raça, idade, sexo e localização anatômica de cães obtidos dos arquivos do 
Laboratório de Anatomia Patológica do Hospital Veterinário/UNOESTE, considerando-se um 
intervalo de 10 anos (2005 a 2015). Dos 395 casos analisados, 85% eram neoplasias (64%, 214/336 
malignas e 34%, 122/334 benignas), 11% alterações inflamatórias, 3,2% hiperplasias e formações 
císticas, 0,5% parasitária e 0,2% doença imunomediada. Os cães da raça Poodle (9,6%), Boxer 
(9,1%), Pit Bull (8,1%), Rotweiller (4,8%) e Cocker Spaniel (4,8%) foram os mais afetados pelas 
dermatopatias. A média de idade dos cães foi 7,2 anos e machos (44,8%) foram mais acometidos. 
As principais localizações anatômicas das dermatopatias foram tronco (38,2%), seguido dos 
membros (21%) e cabeça (19,2%). Os tumores malignos mais frequentes foram o mastocitoma 
(22,6%), hemangiossarcoma (8,3%), melanoma (8%) e carcinoma de células escamosas (5,9%). Os 
principais tumores benignos foram histiocitoma (7,4%), lipoma (3,8%), hemangioma (3,3%), 
adenoma perianal (2,7%) e tricoblastoma (2,7%). Os resultados do presente estudo evidenciaram 
uma elevada frequência de neoplasias cutâneas em cães, principalmente malignas, comparada a 
outras dermatopatias. Tais resultados refletem as características regionais da população canina e 
rotina diagnóstica. Além disso, os dados obtidos evidenciam a importância do preenchimento 
adequado das solicitações de exame com localização da lesão, sexo, raça e idade do animal, pois 
tais informações são de suma importância na realização de estudos epidemiológicos. O estudo da 
frequência das dermatopatias que acometem os cães é fundamental para direcionar e embasar a 
pesquisa terapêutica, auxiliando veterinários que atuam na clínica médica, cirúrgica e diagnóstico, 
a buscarem uma melhor qualidade de vida para seus pacientes. Além disso, estudos regionais 
fornecem subsídios para traçar o perfil epidemiológico das dermatopatias que acometem os cães 
no Brasil.         
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DIMENSÃO FRACTAL DE FIBRAS COLÁGENAS EM COELHOS TRATADOS COM FIBRINA RICA EM 
PLAQUETAS  
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CECÍLIA BRAGA LAPOSY  
GISELE ALBORGHETTI NAI  

 
O processo cicatricial compreende uma sequência de eventos moleculares e celulares que 
interagem para restaurar o tecido lesado. A análise da arquitetura do colágeno é fundamental 
quando se trata de cicatrização. Uma forma de avaliação utilizada para identificar alterações 
estruturais na pele é a dimensão fractal, a qual permite caracterizar estruturas irregulares em 
lâminas histológicas e quantificar as alterações existentes, de maneira mais precisa, pois se trata 
de uma técnica que independe do avaliador. Sendo assim, o projeto tem como objetivo avaliar a 
qualidade da cicatrização morfológica e morfometricamente, por meio de análises 
histopatológicas e dimensão fractal. Foram avaliadas biópsias de pele de 06 coelhos clinicamente 
saudáveis, da raça Nova Zelândia, tratados com FRP autólogo e o grupo controle tratado com 
solução fisiológica. As lesões foram acompanhadas durante 17 dias. Após o 170 dia da realização 
da ferida, foi realizada biópsia para avaliação da qualidade da cicatrização. Lâminas de biópsia 
coradas foram fotografadas, binarizadas para leitura e a dimensão fractal estimada pelo método 
Box-counting, por meio do software Image J. Para todas as análises estatísticas empregadas no 
projeto foi utilizado o programa computacional SPSS, no qual foi adotado o nível de significância 
de 5%.  Macroscopicamente, pode-se observar que o aspecto de ambas feridas (controle e 
tratada) permaneceu com coloração rósea, sem características de contaminação ou presença de 
tecido necrótico. Quanto à avaliação morfométrica, o tratamento com FRP foi similar ao controle 
na redução da área da ferida.Nos animais dos dois grupos, observou-se predominância de fibras 
colágenas mais delgadas, com melhor ou maior reorganização das fibras de colágeno no grupo 
tratado com FRP. Na comparação entre os grupos, houve uma quantidade maior de fibras 
colágenas nos coelhos tratados (82,9%) comparados aos coelhos não tratados com FRP (78,8%). A 
FRP possui uma matriz de fibrina que certamente é o elemento determinante na homeostasia e 
capacidade cicatricial. Além disso, fornece uma matriz para a migração de células formadoras de 
tecido (fibroblastos e células endoteliais) que participam do processo de angiogênese e são 
responsáveis pela remodelamento tecidual. A análise fractal é uma ferramenta simples e barata 
que pode ser associada aos achados histopatológicos e demais métodos de diagnóstico para 
verificar o padrão cicatricial após tratamento com FRP, pois mensura podronizadamente estes 
achados, isto é, faz uma análise quantitativa, tendo a vantagem de ser menos subjetiva e não 
depender do avaliador    Unoeste CEUA/CPDI:3318     
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Devido a alta concentração em fatores de crescimento, o plasma rico em plaquetas (PRP) tornou-se objeto 
de estudos para pesquisadores de todo o mundo, seja como tratamento isolado ou adjuvante e demonstra 
efeitos beneficos em processos de cicatrização com maior produção de colágeno. Contudo, são escassos os 
que avaliam a qualidade do tecido cicatricial em feridas tratadas com diferentes tipos de PRP e que 
qualificam o colágeno, proteína importante na elasticidade e resistência da pele. A dimensão fractal (DF), 
método utilizado em lâminas histológicas, permite a caracterização de estruturas. Geralmente, quanto 
maior a DF, mais complexa a forma do objeto e dentre os vários cálculos de DF existente, a técnica de box-
couting é a mais indicada. Levantamos a hipótese de que a DF, como método auxiliar na avaliação da 
fisiopatologia da reparação tecidual, pode contribuir na tomada de decisão do protocolo terapêutico mais 
indicado para cicatrização de feridas Avaliar as características do colágeno na reparação tecidual de feridas 
experimentalmente induzidas e tratadas com diferentes fontes de plasma rico em plaquetas (PRP) por meio 
de achados histológicos e análise fractal Para avaliar os efeitos de diferentes tipos de PRP sob a forma de 
gel autólogo, heterólogo e homólogo sobre cicatrização cutânea in vivo, foram utilizados 18 coelhos Nova 
Zelândia, divididos em três grupos de seis animais nos quais foram induzidas duas feridas com punch de 8 
mm, o lado esquerdo (controle) foi tratado com NaCl 0,9%, e o direito (tratado) foi aplicado gel de PRP. As 
feridas foram avaliadas por um período de 17 dias. Ao 17º dia, foram realizadas biópsias para avaliação 
histológica pelo software Image J®,. Seis animais foram doadores para PRP homólogo e um cão adulto foi 
usado para obter o PRP heterólogo. Em análise estatística as variáveis apresentaram distribuição não-
paramétrica, sendo assim, foram realizados testes de Mann-Whitney e Kruskall-Wallis, com contrastes pelo 
método de Student-Newman-Keuls. Adotou-se p < 0,05 Observou-se incremento das fibras colágenas, por 
meio de medição de área com Threshold Colour nos diferentes tratamentos, sobretudo com PRP de fonte 
autóloga (p=0,009) e heteróloga (p=0,016). A DF do colágeno tipo I mostrou aumento significativo para o 
grupo autólogo (p=0,028) em relação ao controle, porém, em média o colágeno tipo III foi maior que o tipo 
I A coloração de picrosirius sob luz polarizada permitiu a visualização do colágeno tipo I mostrando 
marcada birrefringência vermelha e do colágeno tipo III birrefringência verde. Nos grupos tratados, as 
fibras do tipo I, foram mais evidentes e organizadas que as do tipo III, que estavam distribuídas 
irregularmente. Em microscopia óptica, não foram observados indicativos de necrose nos tecidos 
analisados, assim como em outros estudos A DF foi eficaz para caracterizar as fibras de colágeno tipo I e III. 
Houve melhor colagenização nos tratamentos com PRP autólogo, heterólogo e homólogo, 
respectivamente         
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As serpentes do gênero Crotalus são conhecidas no Brasil como cascavel, podendo ser dividida em 
sete subespécies. É o acidente ofídico com maior índice de óbitos em seres humanos e animais, 
principalmente pelo grande potencial neurotóxico do veneno e pelo difícil diagnóstico. Este estudo 
justifica-se pela escassez de informação sobre uma análise mais precisa, obtida por meio da 
técnica de dimensão fractal, em achados histológicos de lesões induzidas por venenos ofídicos, o 
que poderia ser de fundamental importância para um diagnóstico mais preciso quanto a gravidade 
e intensidade das alterações. O presente estudo teve por objetivo analisar amostras de fígado de 
ratos Wistar intoxicados experimentalmente com veneno da serpente Crotalus durissus terrificus, 
por meio da dimensão fractal (DF) e análise histológica.  Estudo aprovado pelo Comitê de Ética 
com o protocolo 3847. As noventa amostras de fígado utilizadas para este estudo foram 
provenientes do projeto cadastrado e aprovado número 208 e foram analisadas pelo serviço de 
Anatomia Patológica do Hospital Veterinário. As imagens das amostras colhidas de fígado de ratos, 
foram obtidas por meio do microscópio LEICA (modeloDM750, Alemanha), e para determinação 
da DF foi utilizado o software ImageJ® e método de box-counting. A avaliação histopatológica e da 
dimensão fractal deu-se por meio de escores e foram incluídas as seguintes lesões: apoptose, 
vacúolos citoplasmáticos, desarranjo de cordões de hapatócitos, infiltrado inflamatório, 
megalocitose, vacúolos nucleares e necroses. As avaliações foram realizadas nos momentos 2h 
(M2), 8h (M8) e 24 horas (M24) após administração do veneno. Para as análises estatísticas, após 
verificada a normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e a homogeneidade pelo teste de Bartlett, os 
dados foram submetidos à analise de variância (ANOVA) com contraste de teste de Duncan com o 
nível de significância de 5%. Na análise histológica, não foram evidenciadas lesões significativas no 
GC. Lesões foram evidenciadas tanto no GV quanto no GVS. Necrose, vacuolização citoplasmática 
e nuclear e ausência de infiltrado inflamatório foram constatados nos M8 e M24 no GV, enquanto 
que no GVS, evidenciou-se infiltrado inflamatório mononuclear em todos os momentos, além das 
lesões constatadas no GV. Lesões com maior intensidade foram visualizadas nos M24 tanto no GV 
quanto no GVS e não foram encontradas diferenças significativas no GC. Para a DF foi possível 
observar uma elevação da DF tanto no GV como no GVS em todos os momentos. Este estudo 
concorda com outros autores que relatam a hepatotoxicidade do veneno crotálico e a não 
proteção do órgão pelo soro antiofídico. O veneno de Crotalus durissus terrificus apresenta efeitos 
hepatotóxicos e o antiveneno não inibe a ação do veneno no fígado, indicando a necessidade da 
associação de terapia hepatoprotetora ao tratamento de acidentes crotálicos.    Unoeste     
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Introdução: A doxorrubicina (DOX) é uma droga antineoplásica usada no tratamento de tumores e 
neoplasias hematológicas com bons resultados. Muitas vezes, as alterações cardíacas agudas 
induzidas pela DOX são subdiagnosticadas, devido aos sintomas leves e falta de padronização na 
investigação do comprometimento cardíaco agudo. A coenzima Q10 (CoQ10) é uma quinona 
lipossolúvel vital para várias atividades relacionadas ao metabolismo energético. Acredita-se que 
os benefícios da suplementação advêm da correção de deficiência da CoQ10, melhorando a 
eficiência metabólica miocárdica, fornecendo maior proteção antioxidante. Os bloqueadores dos 
receptores adrenérgicos ? são substâncias que inibem competitivamente os efeitos das 
catecolaminas circulantes sobre esses receptores. Além do efeito anti-adrenérgico, o Carvedilol 
possui efeitos antioxidantes. Esta atividade é sinérgica com os seus efeitos não específicos 
bloqueadores ? e ?1 e confere vantagens terapêuticas adicionais, comparado com os ?-
bloqueantes clássicos. Objetivo: Avaliar a eficiência do carvedilol e CoQ10 da como 
cardioprotetores na cardiomiopatia induzida por DOX através de um marcador de lesão cardíaca 
CK-MB e os efeitos nas enzimas hepáticas e função renal. Métodos: Aprovado pelo Comitê de Ética 
no Uso de Animais (CEUA) (N0 2706). Foram utilizados 25 ratos Wistar fêmeas, separados em 5 
grupos de 5 animais, grupo controle GC: solução salina + veiculo; grupo GI: DOX + veiculo; grupo 
GII: DOX + carvedilol; grupo GIII: DOX + CoQ10e grupo GIV: DOX + CoQ10 e Carvedilol. Os animais 
receberam tratamento três dias antes da inoculação da DOX, feita por via introperitoneal, dose 
única (20 mg/kg) e foram eutanasiados após 24 horas da aplicação. Foram coletados o sangue 
para a dosagem da CK-MB, ALT , FA, Creatinina e Uréia no soro dos ratos pelo serviço de patologia 
clínica do hospital veterinário da universidade do Oeste Paulista. Todas as análises foram 
conduzidas no software R, com 5% de nível de significância (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 
2016). Resultados: Não houve diferença estatística quando avaliado o marcador de lesão cardíaca 
CK-MB comparando com os grupos experimentais. O mesmo aconteceu com a função renal 
avaliando a ureia e creatinina, não tendo diferença estatística o que pode ser pelo pequeno tempo 
do momento de administração a eutanásia. Quando avaliado as enzimas hepáticas, apenas houve 
diferença estatística quando comparado o grupo GIV com o grupo controle. Discussão: A 
doxirrubicina é um antineoplásico muito utilizado tanto na medicina veterinária e na medicina 
humana, com consequências graves aos pacientes que estão em tratamento. Muitos antioxidantes 
estão sendo estudados para combater esse efeito. Nesse trabalho não foi demonstrado esse efeito 
na indução aguda de cardiomiopatia.  Conclusão: Os resultados do presente estudo não provaram 
a eficiência do uso de carvedilol e coenzima Q10 na proteção contra lesões agudas causadas pela 
DOX quando avaliado através dos exames bioquímicos.         
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A 5-Fluoruracil (5-FU) é um quimioterápico utilizado frequentemente que pode gerar efeitos colaterais para 
a saúde dos pacientes. Pesquisas vem mostrando que a suplementação alimentar com o aminoácido L-
arginina tem potencial para amenizar os efeitos colaterais da quimioterapia. No entanto, ainda são 
escassos os trabalhos que avaliaram a suplementação com L-arginina como protetor do material genético 
das células durante a quimioterapia com 5-FU. O objetivo do experimento foi de avaliar o efeito da 
suplementação com L-arginina na fragmentação dos cromossomos de ratos submetidos á quimioterapia 
com 5-FU. No experimento utilizou-se 70 Rattus novergicus da linhagem Wistar, divididos randomicamente 
em 7 grupos experimentais (n=10/grupo) a seguir: Lc: ração comercial e água ad libitum; Larg2% e Larg4%: 
ração comercial e suplementação com 295 e 590 mg de L-arginina/dia; Lciclo: ração comercial, água ad 
libitum e uma dose de 50 mg de ciclofosfamida/Kg, para induzir a formação de micronúcleos; L5-FU: ração 
comercial, água ad libitum e uma dose de 5-FU; Larg2%+5-FU e Larg4%+5-FU: ração comercial, uma dose de 
5-FU e suplementação com 295 e 590 mg de L-arginina/dia. A dose de 5-FU aplicada foi de 200 mg/Kg. 
Foram feitas colheitas da medula óssea do fêmur para contagem de 2.000 eritrócitos policromáticos para 
determinação da frequência dos micronúcleos. Na análise dos dados aplicou-se a ANOVA one way e as 
médias foram comparadas pelo teste de Tukey com 5% de significância.  A formação de micronúcleos nos 
lotes Lc (1,9±0,6); LArg2% (1,5±0,55) e LArg4% (1,3±0,3) não diferiram estatisticamente (P > 0,05). Os ratos 
do lote L5-FU apresentaram a maior (P < 0,05) a formação de micronúcleos nos eritrócitos policromáticos 
(36,0±8,5) e nos lotes Larg2%+5-FU e o Larg4%+5-FU a contagem de micronúcleos (17,8±5,1 e 15,4±5,9, 
respectivamente) foi estatisticamente (P < 0,05) menor do que a do L5-FU. A formação de micronúcleo que 
ocorreu nos lotes LC, LArg2% e LArg4% foi provavelmente devido aos erros que ocorrem nos processos de 
diferenciação e reparo de danos genéticos durante a divisão celular normal. A elevada formação de 
micronúcleos que ocorreu no lote L5-FU é indicativo que a 5-FU causou danos no DNA durante seu 
mecanismo de ação. A redução na formação de micronúcleos nos lotes LArg.2%+5-FU e LArg.4%+5-FU 
suplementados com L-arginina é indicativo que as suplementações com 295 e 590 mg de L-arginina/dia 
amenizou os danos no material genético gerado pela 5-FU, que pode ser benéfico para a preservação da 
integridade e mantença das funções do organismo. No entanto, é necessário realizar novos experimentos 
para avaliar se este efeito da L-arginina interfere ou não no crescimento do tumor e/ou na eficiência da 
quimioterapia.  Os resultados obtidos permitiram concluir que as suplementações com 295 ou 590 mg de L-
arginina amenizaram o efeito mutagênico da 5-FU em ratos Wistar.    Com o apoio financeiro da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).     
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O exercício físico de forma geral provoca alterações anabólicas nos tecidos corporais. Tal efeito é resultante 
do estresse provocado pelo exercício que apresenta variações de acordo com a modalidade utilizada. 
Apesar de existirem trabalhos que mostram alterações séricas nas concentrações de IGF-1 nos praticantes 
de exercício físico, não foi encontrado na literatura nenhum estudo que avaliasse a influência dos exercícios 
físicos sobre expressão gênica do Igf-1 no testículo.  O objetivo do presente estudo foi avaliar as alterações 
promovidas pelo exercício, aeróbio e anaeróbio, na expressão gênica do fator de crescimento semelhante à 
insulina (Igf-1) nos testículos.  Foram utilizados 35 ratos, divididos em 5 grupos (n=7): Controle (CT), 
Treinamento Aeróbio em Natação (TAN), Treinamento Resistido em meio aquático (TRA), Treinamento 
Aeróbio em Esteira Rolante (TAE) e Treinamento Resistido em Escalada (TRE). Os animais dos grupos TAN e 
TAE foram avaliados quanto a sua capacidade aeróbia por meio do teste de lactato mínimo (Lan), para 
determinação da carga de treinamento, os grupos TRA e TER realizaram teste de força máxima para o 
mesmo fim. Após 4 semanas de treinamento os animais foram eutanasiados e os testículos foram colhidos 
e armazenados no freezer a -80oC. Os testículos armazenados foram triturados e o RNA extraído pelo 
protocolo do TRIZOL®, foi realizada a transcrição reversa e posteriormente a análise de PCR em tempo real 
para o gene alvo Igf-1, foram utilizados dois normalizadores de reação, os genes Hprt-1 e o Gapdh. Os 
dados passaram pelo teste de normalidade de Shapiro-Wilk, A análise estatística dos dados relativos de 
expressão gênica foi ANOVA seguida de Tukey, diferenças foram consideradas para p < 0,05.  A média e o 
erro padrão da abundância relativa do RNAm de Igf-1 foi (CT=0,40±0,13; TAN=0,92±0,24; TAE=1,5±0,27; 
TRE=1,07±0,23; TRA=2,39±0,28). O treinamento físico aumentou a expressão gênica do Igf-1 nos testículos, 
o grupo controle diferiu estatisticamente do TAE e do TRA, o grupo TRA que apresentou a maior expressão 
relativa de Igf-1.  Os dados da expressão de Igf-1 em testículos estão de acordo com outros órgãos 
estudados em que o exercício físico eleva os níveis de GH para o crescimento e fortalecimento dos 
músculos, dos ossos e tecidos conjuntivos (McARDLE et al. Fisiologia do exercício energia, nutrição e 
desempenho humano, 2003), e o GH, por sua vez, estimula a síntese dos IGF no fígado e em vários outros 
tecidos do organismo (VANCE, The New England journal of medicine, 323:52-4, 1990).  Conclui-se que o 
treinamento físico aumenta a abundância relativa de RNAm de Igf-1 nos testículos, em especial o 
treinamento aeróbico esteira e o resistido em meio aquático.  
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ELETROACUPUNTURA VERSUS ACUPUNTURA MANUAL PARA O CONTROLE DA DOR PÓS-
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A acupuntura é uma técnica terapêutica milenar que tem sido empregada com sucesso para o 
controle da dor aguda pós-operatória. Dessa forma, este estudo justifica-se pelo interesse de 
incrementar os recursos destinados para analgesia pós-operatória na espécie felina, através do 
uso de técnicas seguras, de custo acessível e de fácil aplicação. Objetivou-se comparar a aplicação 
da eletroacupuntura à acupuntura manual como adjuvantes no controle da dor pós-operatória em 
gatas submetidas à ovariosalpingohisterectomia. Após aprovação da Comissão de Ética no Uso de 
Animais (CEUA/1975), avaliaram-se 30 gatas, encaminhadas para ovariosalpingohisterectomia, 
que foram distribuídas em três grupos de dez animais cada: EA e MA: aplicação de estímulo 
elétrico e manual, respectivamente, nos acupontos E36 e BP6, bilateralmente, durante 20 minutos 
antes do início da cirurgia; Controle: não foram empregadas técnicas de acupuntura. Todos os 
animais foram sedados com a associação de cetamina (5mg kg-1), midazolam (0,5 mg kg-1) e 
tramadol (2mg kg-1), por via intramuscular. Quinze minutos após, foi iniciada a aplicação da 
acupuntura nos tratamentos EA e MA. A indução e manutenção anestésicas foram realizadas com 
propofol efeito dose-dependente e isofluorano, respectivamente. No período pós-operatório o 
grau de analgesia foi mensurado durante as primeiras 24 horas utilizando-se a Escala Analógica 
Visual Interativa e Dinâmica (EAVID) e a Escala Composta Multidimensional- Unesp Botucatu 
(ECM). Analgesia de resgate foi efetuada com tramadol (2mg kg-1, IM) nos animais cujo somatório 
dos escores da EAVID e/ou da ECM excedeu 33%. Na estatística foram empregados análise de 
variância, teste de Tukey e teste de Kruskall-Wallis com pós-teste de Dunn (p < 0.005). Escores 
inferiores foram identificados na primeira hora após a extubação traqueal no grupo MA em 
relação ao grupo Controle em ambas as escalas empregadas para avaliação da dor (EAVID, MA: 
11,7 ± 5.9, Controle: 31.2 ± 21.8, p = 0,02; ECM: MA: 3,2 ± 1,6, Controle: 6 ± 2,8, p = 0,03). Pela 
EAVID, escores inferiores também foram detectados 2 horas após a extubação em ambos os 
grupos tratados com acupuntura em relação ao tratamento controle (MA: 14,7 ± 6,5, EA: 13,8±7,1, 
Controle: 28,5 ± 15,1, p = 0,02). Resgates analgésicos foram mais frequentes no grupo Controle 
(7/10) em relação ao MA (2/10) e EA (2/10). Os atuais resultados corroboram estudos prévios que 
também demonstraram que a acupuntura reduziu os escores de dor e o requerimento de 
analgesia suplementar no período pós-cirúrgico. Evidências sugerem que a acupuntura é capaz de 
ativar o sistema descendente da dor, favorecendo a liberação de peptídeos opioides endógenos, 
além de outros neurotransmissores que estão envolvidos no mecanismo inibitório da dor. A 
aplicação perioperatória das duas modalidades de acupuntura (EA e MA) pode ser considerada 
uma opção viável como adjuvante para o controle da dor pós- ovariosalpingohisterectomia em 
gatas.         
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As gonadotrofinas desempenham papel essencial na regulação do desenvolvimento folicular 
antral, bem como nos estágios finais do desenvolvimento pré-antral. Ainda que receptores de FSH 
(FSHR) tenham sido detectados em folículos pré-antrais em diversas espécies, incluindo os 
bovinos; a expressão e localização de LHR em ovários fetais bovinos, durante o período 
gestacional, ainda não foram demonstradas. Um melhor entendimento da fisiologia pré-antral é 
necessário para a compreensão do processo em sua totalidade, uma vez que eventos pré-antrais 
podem determinar o desempenho dos folículos no estágio antral.  Visamos quantificar a 
abundância relativa de LHCGR durante o desenvolvimento ovariano fetal bovino e, assim, 
melhorar o entendimento da dinâmica folicular pré-antral, focando a participação do LHCGR, e seu 
envolvimento no controle da foliculogênese ovariana fetal na espécie bovina. Ovários de fetos 
bovinos com 60, 90, 120 e 150 dias de gestação (n=5 fetos/idade; predominantemente raça 
Nelore; Bos taurus indicus), provenientes de abatedouro, foram submetidos à extração de RNA 
total. A qualidade do RNA foi obtida pelo número da integridade do RNA (RNA Integrity Number, 
RIN; 2100 Bioanalyzer). A quantificação da abundância relativa de mRNA do LHCGR foi investigada 
por RT-qPCR (QuantStudio 7), utilizando-se o sistema Power Sybr Green PCR Master Mix® (Applied 
Biosystem) com oligonucleotídeos iniciadores para a espécie bovina. O gene peptidil isomerase A 
(PPIA) foi utilizado como normalizador da expressão do LHCGR. O efeito da idade gestacional foi 
testado por ANOVA e momento de maior aparecimento/ativação (antes e após 120 dias de 
gestação) de folículos pré-antrais foi comparado por teste T. Diferenças foram consideradas 
significativas quando P < 0,05. Em suma, a abundância relativa de LHCGR não foi alterada em 
ovários fetais bovinos dos 60 aos 150 dias de gestação (60 dias 93,4 +/-59,8; 90 dias 112,3 +/-49,3; 
120 dias 19,6 +/-13,8; 150 dias 19,5 +/-8,11; P > 0,05). No entanto, quando se avaliou o momento 
de maior aparecimento e ativação de folículos pré-antrais, a abundância relativa de LHCGR 
mostrou maiores níveis em ovários fetais antes de 120 dias de gestação (Antes de dia 120: 102,2 
+/-37,9; Após dia 120: 19,5 +/- 6,9; P=0,02). Estes resultados podem ter relação com os resultados 
de outros autores (TANAKA et al., 2001), onde se observou que há aumento significativo do FSH e 
Estradiol séricos em fetos a partir dos 120 dias, enquanto que em nosso trabalho, observamos um 
decréscimo nos níveis de LHR em ovários fetais a partir dos 120 dias de idade gestacional. Conclui-
se que o mRNA de LHCGR está presente em ovários de fetos bovinos dos 60 aos 150 dias de 
gestação e que sua expressão diminui a partir dos 120 dias, período que corresponde ao maior 
aparecimento e ativação de folículos pré-antrais em ovários de fetos bovinos.    Financiado por 
FAPESP 2013/11480-3; QuantStudioT 7 Flex (Equipamento Multiusuário; EMU; FAPESP 
2015/04505-5) e CAPES (bolsista).     
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Malassezia pachydermatis é uma levedura lipofílica e comensal da pele de cães hígidos que se 
multiplica em resposta a alterações nas condições fisiológicas do tegumento, determinando 
dermatopatias. O objetivo deste estudo é correlacionar a população de M. pachydermatis na pele 
de cães com parâmetros fisiológicos cutâneos incluindo oleosidade, umidade e 
temperatura. Foram avaliados 23 cães atendidos em ambulatório de hospital veterinário de ensino 
superior. De cada cão foram colhidas descamações epidérmicas das regiões nasal, axilar e lombo-
sacral com auxílio de tiras de carpete estéril, atritadas em cada local por 20 segundos em uma 
área de 25cm(2). Concomitantemente, utilizou-se medidor de bioimpedância cutâneo para avaliar 
a oleosidade e umidade da pele e termômetro para avaliar a temperatura local. As tiras foram 
semeadas em agar Mycosel suplementado com cloranfenicol (0,05g/l), em placas de Petri estéreis. 
Após incubar as placas a 25oC por até sete dias, colônias de M. pachydermatis isoladas foram 
classificadas e enumeradas. Para comparar as médias dos parâmetros aferidos entre diferentes 
áreas anatômicas, recorreu-se a análise de variância em uma via, com contrastes pelo método de 
Tukey. Para avaliar a relação entre parâmetros microbiológicos e fisiológicos utilizou-se a análise 
de correlação de Pearson.  Não foram observadas correlações significativas entre as contagens de 
leveduras e parâmetros fisiológicos da pele. Apesar da oleosidade e umidade não diferirem 
estatisticamente entre as áreas anatômicas avaliadas, a pele do focinho apresentou percentual de 
oleosidade (21,40% ± 6,02) e contagem de M. pachydermatis (42,30 ± 118,60 UFC/25cm2) mais 
alto do que as demais áreas. Da mesma forma, a região lombar apresentou percentual mais alto 
de umidade (17,23% ± 12,86) em relação as demais. A temperatura da região nasal foi 
estatisticamente inferior as registradas nas demais áreas. Os resultados sugerem que a 
temperatura oleosidade e umidade da pele de cães são similares nas áreas anatômicas estudadas, 
com exceção da nasal, mais fria que as demais. As pequenas variações entre estes parâmetros não 
influenciaram nas populações de M. pachydermatis nas áreas estudadas, mesmo em regiões ricas 
em glândulas sebáceas como a nasal. Provavelmente, números amostrais maiores confiram poder 
aos testes estatísticos para observar-se resultados significativos. O medidor de bioimpedância 
cutânea apresentou resultados promissores para avaliar parâmetros fisiológicos da pele de 
cães.  Nas condições estudadas, temperatura, oleosidade e umidade da pele dos cães não 
apresentaram correlação com população de M. pachydermatis, apesar de apresentarem pequenas 
variações entre diferentes áreas anatômicas.    Unoeste     
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A Proteína Sérica A Associada à Prenhez (PAPPA) aumenta a disponibilidade do Fator de 
Crescimento Semelhante à Insulina (IGF-estimulador oocitário). Justifica-se o estudo para avaliar 
seu possível incremento na disponibilidade de IGF e sua influência do sistema IGF sobre os 
aspectos celulares e moleculares da competência oocitária e produção embrionária bovina. O 
objetivo foi avaliar os efeitos da adição da PAPPA durante a maturação in vitro sobre os aspectos 
celulares e moleculares de oócitos e embriões, bem como, amplificar o rendimento da produção in 
vitro de embriões bovino. No experimento 1, complexos cumulus ovócito (CCOs) imaturos bovino 
foram dividos em 4 grupos (20 COCs/grupo) e maturados por 24 horas: controle (0ng/mL PAPPA), 
P1 (1ng/mL PAPPA), P10 (10ng/mL PAPPA) e P100 (100ng/mL PAPPA). Após 24h, oócitos desnudos 
seguiram para as análises de TUNEL (detectar fragmentação do DNA) e Hoescht (indentificar 
estágio meiótico). Também, foi feita análise de expressão gênica (RT-qPCR) em oócitos e células 
do cumulus. No experimento 2, segui-se o mesmo processo de maturação. Posteriormente, foram 
fertilizados e, os prováveis zigotos, cultivados até o estágio de blastocisto. Foi avaliada a taxa de 
clivagem e blastocistos a expressão gênica (RT-qPCR) de genes indicadores de qualidade 
embrionária. Taxas de clivagem e blastocisto foram calculadas como percentual e transformado 
em arcsina. Utilizou-se genes de referência (ACTB, GAPDH, PPIA e SDHA) para normalizar em 
médias geométricas genes alvos. Teste T foi utilizado (JMP, SAS Institute Cary, NC) e as diferenças 
foram consideradas significativas quando P? 0,05. A expressão gênica nas células do cumulus não 
diferiu entre os grupos (p > 0,05). Os genes CPT1B, PNPLA2, XBP1 se mostraram mais expressos no 
grupo P100. Não houve diferença na progressão meiótica (meiose I para meiose II) dos oócitos 
maturados com adição de PAPPA em relação ao grupo Controle. Porém, um maior número de 
oócitos do grupo P100 (90,3%) completaram a extrusão do primeiro corpúsculo polar (meiose II) 
comparado com o grupo P1 (71,4%). Após 24h de maturação, não houve diferença na taxa 
apoptótica entre os grupos (P > 0,05). As taxas de clivagem e produção de blastocistos não 
diferiram estatisticamente entre os grupo (P > 0,05). Na análise da abundânca relativa de mRNA 
feita por RT-qPCR, os genes DMNT3A, POU5F1, PAF1 e STAT3 foram mais expressos em grupos 
com continham PAPPA. Apenas o gene ATF4 se mostrou mais expresso no grupo controle. Os 
dados mostram que a ação da PAPPA modula genes importantes relacionados ao metabolismo de 
céluas oocitárias e embrionárias, talvez pela maior disponibilidade de IGF livre no meio de 
maturação. A adição da PAPPA agiu de forma benéfica sobre a quantidade de oócitos que tiveram 
extrusão do primeiro corpúsculo polar, dos genes expressos nas células do cumulus, sobre a 
manutencão de baixos níveis apoptóticos e sobre a expressão de genes de qualidade embrionária 
expressos nos grupos com PAPPA.    CNPq 403063/2016-7     
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OCORRÊNCIA DE ESCHERICHIA COLI, LISTERIA MONOCYTOGENES E FUNGOS COM POTENCIAL 
PATOGÊNICO NO SOLO DE BALNEÁRIOS DA REGIÃO DO OESTE PAULISTA  
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LILIANE GIROTTO PEREIRA  
VAMILTON ALVARES SANTARÉM  

ROGERIO GIUFFRIDA  
 

Geozoonoses são enfermidades comuns a humanos e animais nas quais o solo tem papel 
fundamental na manutenção e dispersão de agentes infecto-parasitários saprofíticos. O solo de 
balneários de água doce pode constituir importante via de transmissão de agentes patogênicos, 
incluindo Escherichia coli, Listeria monocytogenes e fungos dermatófitos dos gêneros 
Trichophyton e Microsporum.  O presente estudo teve como objetivo avaliar a ocorrência de 
Escherichia coli, Listeria monocytogenes e dermatófitos em amostras de solo de cinco balneários 
da região oeste do estado de São Paulo. Vinte amostras de solo de cada balneário foram diluídas 
em solução fisiológica (1:5) e semeadas em ágar cromogênico para isolamento de E. coli e 
enriquecimento seletivo em caldo Fraser seguido de semeadura em ágar cromogênico (ALOA 
ÁGAR) para L. monocytogenes. Para a identificação de dermatófitos empregou-se o método com 
iscas de crina de potro em placas de Petri umedecidas. As espécies isoladas foram identificadas 
por métodos microscópicos. As linhagens de E. coli isoladas foram submetidas ao teste de disco-
difusão com dez classes de antimicrobianos para avaliar o índice de múltipla resistência (IMR) e 
determinar as concentrações inibitórias mínimas para ceftriaxona, amoxicilina + ácido 
clauvulânico, gentamicina e ciprofloxacina, pelo método do E-test. Dos cinco balneários 
selecionados para o estudo, quatro apresentaram identificação de ao menos um dos agentes 
pesquisados. L. monocytogenes foi detectada em duas (2%) amostras, E. coli em três (3%), 
Trichophyton spp em duas (2%) e T. mentagrophytes em duas (2%). Todos os isolados de E. coli 
apresentaram sensibilidade a baixas concentrações dos antimicrobianos testados, com exceção de 
um, que foi resistente a amoxicilina + ácido clavulânico. Não foi observada múltipla resistência nos 
testes de disco-difusão.  A presença de E. coli nas faixas de areia sugere poluição fecal dos 
balneários, entretanto os resultados dos testes de sensibilidade, sugerem que os isolados são de 
baixo potencial patogênico, visto que mostraram sensibilidade a maioria dos antimicrobianos. O 
baixo número de amostras positivas para L. monocytogenes possivelmente se deve aos recursos 
limitados que a areia oferece para mantê-la viável, visto que o agente prefere solos ricos em 
matéria orgânica e de pH neutro a básico. O isolamento de T. mentagrophytes de duas amostras, 
sugere ocorrência de contaminação superficial das áreas secas dos balneários por descamações 
cutâneas de indivíduos portadores. Considerando-se que o fungo apresenta capacidade de 
sobrevivência prolongada na areia pode representar risco potencial para causar infecções em 
áreas corporais expostas de banhistas. Os resultados sugerem que E. coli, L. monocytogenes e T. 
mentagrophytes apresentam baixa frequência em balneários do Oeste de São Paulo, entretanto, 
recomenda-se reforçar programas de higiene e prevenção a fim de preservar a qualidade sanitária 
do ambiente.         
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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  
 

ROGERIO GIUFFRIDA  
ERICA MONTEZANI  

 
Cortes e carcaças de frangos são produtos cárneos que frequentemente se contaminam com 
Salmonella e Staphylococcus aureus, oferecendo riscos à saúde do consumidor. O presente estudo 
avaliou a prevalência e a sensibilidade microbiana de S. aureus e Salmonella isolados de carcaças e 
cortes de frango congelados/refrigerados apreendidos pela vigilância sanitário municipal no 
mercado varejista de Tupã, SP.  Foram coletadas 70 amostras de carcaças/cortes de frango, 
congeladas ou refrigeradas, de 50 estabelecimentos de comercialização de carnes do município de 
Tupã. Os estabelecimentos participantes foram selecionados aleatoriamente. Os cortes/carcaças 
coletadas foram diluídos e submetidos ao isolamento para Salmonella após etapas 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 isolar S. aureus, o material diluído foi semeado em placas 
contendo Agar Baird-Parker suplementado com gema de ovo. Foi avaliada a sensibilidade dos 
isolados frente aos seguintes antimicrobianos, pelo método de disco-difusão: amoxicilina, 
ceftriaxona, ciprofloxacina, tetraciclina, enrofloxacina, sulfonamidas, gentamicina e 
estreptomicina. Cepas de Staphylococus foram adicionalmente testadas frente a cefalexina 
oxacilina e vancomicina. A Concentração Inibitória Mínima para amoxicilina + ácido clavulânico e 
ceftriaxona foi avaliada por meio do E-test para ambos patógenos.  Foram isoladas, uma cepa de 
Salmonella (1,4% ) e três de S. aureus (4,2%). No E-test, todos os isolados foram sensíveis a baixas 
concentrações de ciprofloxacina e amoxicilina + ácido clavulânico. No teste de disco-difusão, as 
cepas de S. aureus foram sensíveis a todos antimicrobianos testados, com exceção de uma 
linhagem resistente a enrofloxacina, sulfonamidas e tetraciclina. O mesmo perfil foi observado 
para o isolado de Salmonella.  Os baixos percentuais de isolamento dos agentes pesquisados, 
possivelmente refletem práticas adequadas de higiene nos estabelecimentos comerciais e 
abatedouros. A apresentação comercial dos cortes em embalagens plásticas podem ter 
contribuído para baixa contaminação. O perfil de sensibilidade dos isolados sugere baixo risco de 
ocorrência de linhagens multirresistentes, ainda que os isolados tenham apresentado alguma 
resistência a antimicrobianos de uso comum para intervenções terapêuticas em aves 
(enrofloxacina, sulfonamidas e tetraciclina).  S. aureus e Salmonella ocorrem em baixa frequência 
em cortes resfriados e congelados de frango, com ricos baixo de manifestarem resistência 
antimicrobiana.    Unoeste     
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PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: LEVANTAMENTO DE PERFIL DOS ATENDIMENTOS 
REALIZADOS PELO PROJETO ARCA DE NOÉ  
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MAYRA CLAUDINO VILLA  

 
O abandono e maus tratos relacionados a animais de companhia são problema na maioria dos 
municípios brasileiros. Em municípios em que não há abrigos e/ou hospitais públicos para 
recolhimento e atendimento desses animais. O projeto de extensão Arca de Noé surgiu para dar 
suporte e atendimentos a animais resgatados ou auxiliados por uma Pastoral de uma comunidade 
católica local. Em três anos de parceria, foram atendidos 181 animais, sendo a maior parte machos 
e jovens. A doença mais frequente foi a erliquiose canina que poderia ter sido evitada por 
combate a ectoparasitas. Torna-se evidente a necessidade de ações intensivas de educação em 
posse responsável. O objetivo deste trabalho foi traçar um perfil dos atendimentos realizados no 
Hospital Universitário da UNOESTE, durante o projeto Arca de Noé, em associação com a Pastoral 
de São Francisco de Presidente Prudente, coletando, das fichas de atendimentos, todos os dados 
necessários, desde o ano de 2013 até o ano de 2016. A metodologia do projeto consistiu em fazer 
um levantamento de dados - espécie, raça, sexo, idade, diagnóstico, data de óbito/alta - por meio 
das fichas dos animais atendidos no Hospital Veterinário da UNOESTE, incluídos no Projeto Arca de 
Noé, no período de 2013 a 2016, para traçar um perfil dos atendimentos realizados.  Os resultados 
mostram uma média de 45,25±3,25 atendimentos anuais Dos 181 atendimentos, 161 foram cães 
(89%), 18 gatos (9,9%) e 2 aves (1,1%).Dos cães atendidos, 83 animais foram machos (51,6%) e 78 
foram fêmeas (48,4%). Em relação aos 18 felinos atendidos,13 foram machos (72,2%) e 5 fêmeas 
(27,8%), além de 2 aves macho.No que diz respeito à faixa etária dos animais atendidos: 120 
animais tinham entre 0 a 3 anos (66,2%), 33 animais tinham entre 4 a 7 anos (18,2%), 13 animais 
tinham entre 8 e 10 anos (7,3%) e 15 animais tinham idade superior a 10 anos (8,3%). Após o 
levantamento de todos os dados necessários, foi observado que a Erliquiose foi a doença com 
maior índice de ocorrência - 20,4% dos casos.  A baixa faixa etária encontrada nos atendimento 
reflete uma possível alta taxa de reposição de animais e a baixa expectativa de vida, fazendo com 
que a idade média dos animais de companhia seja baixa. Esse dado pode ser usado como um 
indicador de manejo populacional. A incidência de erliquiose na população atendida também pode 
refletir a falta de noção de posse responsável dos animais, pois é uma doença transmitida por 
carrapatos e, portanto, evitável com controle de ectoparasitas.  O atendimento clínico de animais 
em situação de risco é parte importante de apoio às entidades protetoras, uma vez que não há 
atendimento público gratuito de animais na região. O combate ao abandono e maus tratos a 
animais é uma ação que necessita de atenção constante de Médicos Veterinários e Educadores. A 
Educação em posse responsável é uma das maneiras, a longo prazo, de reduzir abandono e maus 
tratos.         
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SOROPREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À INFECÇÃO POR TOXOCARA SPP. EM FRANGOS 
CRIADOS EM SISTEMA COLONIAL/CAIPIRA NA REGIÃO DO NORTE DO PARANÁ  
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VAMILTON ALVARES SANTARÉM  
 

A toxocaríase é uma importante zoonose, com ampla distribuição mundial. A principal via de 
transmissão da doença para humanos se deve à ingestão acidental de ovos de Toxocara spp., o 
agente etiológico da doença, presentes em amostras de solo. Estudos têm descrito a infecção de 
seres humanos pelo consumo de carne crua ou mal cozida de frango. Os frangos criados em 
sistema semi-intensivo têm sido também considerados como sentinelas para a contaminação de 
solo por ovos de Toxocara spp.  O objetivo do estudo foi avaliar a presença de anticorpos anti-
Toxocara em frangos de corte, foram colhidas 189 amostras de sangue de frangos em um 
abatedouro no Norte do Paraná. Foram colhidas 189 amostras de sangue de frangos em um 
abatedouro no Norte do Paraná. Os frangos foram criados em sistema colonial/caipira (sistema 
semi-intensivo), em pequenas propriedades rurais (n=7) pertencentes a produtores vinculados a 
uma associação de pequenos produtores. Os testes sorológicos foram realizados pela técnica de 
ELISA, utilizando-se antígenos excretórios-secretórios (TES) de Toxocara canis para detecção de 
anticorpos IgY (IgG), com preadsorção do soro com antígenos de Ascaridia galli, para redução de 
reações cruzadas. Foi observada uma prevalência de 67,7% (128/189; IC 95%= 61,1-74,4), com 
uma variação de 29.6% a 100% entre as propriedades. Em relação a DO (densidade ótica), 91,4% 
(n=117) apresentaram DO maior do que o valor de corte e menor do que o dos controles positivos 
(0,165 < OD > 0,398). Em 8,6% (n=11) a DO foi igual ou maior do que aquela observada no controle 
positivo (0,398). Os IRs variaram de 0,187 a 0,993 e de 1000 a 3431, respectivamente, para as 
amostras negativas e positivas (IR média= 1,358). Dos frangos positivos, 44,5% apresentaram IR 
entre 1000 e 1499; 47,7% de 1500 a 2499; e, 7,8%; maior do que 2500. Não foi observada 
correlação entre a positividade dos animais quando comparada a área (p= 0,382) e a densidade 
populacional de cães por propriedade (p= 0,785). Os resultados do nosso estudo demonstraram a 
alta frequência de anticorpos anti-Toxocara em frangos de corte criados em sistema semi-
intensivo, indicando que essas aves podem ser bons indicadores de contaminação ambiental por 
agentes de larva migrans. Outros estudos são necessários para avaliar os riscos associados à 
transmissão de toxocaríase aos humanos pelo consumo da carne de frangos criados no sistema 
colonial/caipira.    Unoeste     
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USO DA HISTOMORFOMETRIA NUCLEAR COMO INDICADOR PROGNÓSTICO DOS MASTOCITOMAS 
CANINOS: ESTUDO COMPARATIVO EM DOIS MÉTODOS DE GRADUAÇÃO HISTOLÓGICA  
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PAULO FELIPE IZIQUE GOIOZO  
 

Os mastocitomas são neoplasias altamente invasivas constituídas por mastócitos e com metástase 
e recidiva frequentes, sendo a neoplasia cutânea mais frequente em cães. Podem se apresentar 
como nódulos solitários ou multicêntricos na forma cutânea. A sobrevida do animal tem alta 
correlação com o grau histológico. Atualmente, dois sistemas de graduação histológica são 
utilizados, sendo um proposto por Patnaik et.al. (1984) e outro por Kiupel et. al. (2011), 
entretanto, há discordâncias devido à subjetividade destes métodos O presente estudo teve por 
objetivo avaliar e validar o uso da morfometria nuclear em mastocitomas cutâneos caninos, 
comparando estas mensurações nos dois sistemas de graduação histológica. Para a realização do 
presente estudo, 29 casos de mastocitomas caninos, previamente selecionados por uma análise 
retrospectiva no arquivo do Laboratório de Patologia Animal da UNOESTE - Presidente Prudente - 
SP. foram reclassificados nos sistemas de Patnaik et. al. (1984) e Kiupel et. al. (2011). A análise 
histomorfométrica compreendeu na determinação do perímetro nuclear (µm) com auxílio de um 
sistema computadorizado em 10 campos com aumento de 400x. Para as análises estatísticas, os 
dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) com contraste de teste de Duncan com o 
nível de significância de 5%.  No sistema de graduação proposto por Patnaik et. al. (1984), nove 
(31,0%) eram de Grau I, 15 (51,72%) de Grau II e cinco (17,28%) de Grau III. Na graduação 
proposta por Kiupel et. al. (2011), 20 (68,9%) foram de alto grau e nove (31,1%) de baixo grau. No 
que concerne às medidas do perímetro nuclear, no sistema de Patnaik et. al, (1984), diferenças 
significativas foram constatadas entre as classificações (p < 0,05), sendo, Grau I = 39,11±16,84µm, 
Grau II = 40,90±17,97µm e Grau III = 43,87±22,40µm. No sistema de Kiupel et. al. (2011) os 
resultados do perímetro nuclear (média±desvio padrão) foram 41,32±17,59µm nos classificados 
como baixo grau e 41,99±20,36µm nos de alto grau, não sendo evidenciadas diferenças 
significativas (p > 0,05).  Os resultados obtidos no presente estudo foram similares à outras 
pesquisas, tanto na graduação histológica (MAIOLINO et. al., 2005) quanto citológica (STREFEZZI 
et. al 2009) A mensuração do perímetro nuclear mostrou-se um método eficaz na classificação dos 
mastocitomas cutâneos caninos no sistema de graduação histológica de Patnaik et. al. (1984), 
entretanto, quando empregada a classificação de Kiupel et. al. (2011) não foram encontradas 
diferenças entre as neoplasias de alto e baixo grau.    UNOESTE     
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Introdução: A doxorrubicina (DOX) é uma droga antineoplásica usada no tratamento de tumores e 
neoplasias hematológicas com bons resultados. Muitas vezes, as alterações cardíacas agudas 
induzidas pela DOX são subdiagnosticadas, devido aos sintomas leves e falta de padronização na 
investigação do comprometimento cardíaco agudo. A coenzima Q10 (CoQ10) é uma quinona 
lipossolúvel vital para várias atividades relacionadas ao metabolismo energético. Acredita-se que 
os benefícios da suplementação advêm da correção de deficiência da CoQ10, melhorando a 
eficiência metabólica miocárdica, fornecendo maior proteção antioxidante. Os bloqueadores dos 
receptores adrenérgicos ? são substâncias que inibem competitivamente os efeitos das 
catecolaminas circulantes sobre esses receptores. Além do efeito anti-adrenérgico, o Carvedilol 
possui efeitos antioxidantes. Esta atividade é sinérgica com os seus efeitos não específicos 
bloqueadores ? e ?1 e confere vantagens terapêuticas adicionais, comparado com os ?-
bloqueantes clássicos.  Objetivo: Avaliar a eficiência do carvedilol e CoQ10 da como 
cardioprotetores na cardiomiopatia induzida por DOX.  Métodos: Aprovado pelo Comitê de Ética 
no Uso de Animais (CEUA) (N0 2706). Foram utilizados 25 ratos Wistar fêmeas, separados em 5 
grupos de 5 animais, grupo controle GC: solução salina + veiculo; grupo GI: DOX + veiculo; grupo 
GII: DOX + carvedilol; grupo GIII: DOX + CoQ10e grupo GIV: DOX + CoQ10 e Carvedilol. Os animais 
receberam tratamento três dias antes da inoculação da DOX, feita por via introperitoneal, dose 
única (20 mg/kg) e foram eutanasiados após 24 horas da aplicação. Foi avaliado relação peso 
corporal (Rpeso:cor), peso do coração, grau de degeneração cardíaca, grau de degeneração renal, 
grau de degeneração hepática, frequência cardíaca e tempo de sobrevida. As análises foram 
conduzidas no software R, com 5% de nível de significância (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 
2016).   Resultados/Discussão: Houve diferença estatística na variável Rpeso:cor nos grupos que 
receberam o quimioterápico e os tratamentos foram estatisticamente maiores do que o GC, na 
variável frequência cardíaca não houve diferença estatística entre todos os grupos. Na avaliação 
microscópica de degeneração na musculatura cardíaca não foi observada diferença estatística 
entre os grupos. Em relação a lesão hepática houve uma diferença estatística entre o grupo GIV 
em relação a todos os grupos. Quando avaliado lesão renal não foi observado diferença estatística 
entre os grupos com tratamento, apenas uma diferença (p < 0,05) entre o grupo controle e o GIII. 
Mesmo havendo trabalhos com a mesma dose, no mesmo tempo de exposição não foi observado 
lesões causadas pela DOX.  Conclusão: Os resultados do presente estudo não provaram a 
eficiência do uso de carvedilol e coenzima Q10 na proteção contra lesões agudas causadas pela 
DOX.         
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A técnica do ensaio do cometa tem sido utilizada para avaliar os diferentes graus dos danos do 
DNA, remetendo à uma imagem semelhante a um cometa, que quanto maior for a cauda do 
cometa, maior o grau de lesão no DNA. Nesta técnica, usualmente são utilizados os corantes de 
fluorescência ou o nitrato de prata. No entanto, os corantes de fluorescência possuem custo 
elevado, são potencialmente tóxicos e mutagênicos, exige o emprego de microscopia de 
fluorescência e ainda degradam rapidamente, dificultando a sua observação. O nitrato de prata 
exige ajustes constantes no pH durante sua manipulação e ainda pode precipitar na superfície da 
camada de agarose, dificultando a leitura e interpretação das lâminas. Em contrapartida, o 
corante Giemsa possui baixo custo, não necessita de microscópio específico para a análise, 
podendo ser utilizado para corar cromossomos e proteínas presentes na estrutura do DNA. No 
entanto, a técnica do ensaio do cometa ainda não está totalmente padronizada para a utilização 
deste corante para células de ratos. Objetivou-se modificar e padronizar a técnica do ensaio do 
cometa empregando a coloração com Giemsa para avaliar os diferentes graus dos danos do DNA 
em células de tecido sanguíneo de ratos. Para esta padronização, foram utilizadas amostras de 
sangue de ratos Wistar, machos com 60 a 70 dias e peso 241 ± 62,3 gramas e sadios. As amostras 
foram colhidas por meio da punção intracardíaca em tubos à vácuo contendo EDTA. Após o 
preparo das lâminas com agarose, juntamente com as amostras de sangue, estas foram tratadas 
com radiação ultravioleta (UV) por um período de 30 minutos, em estufa, para simulação das 
lesões no DNA das células. Logo após, realizou-se a corrida eletroforética entre 10 e 65 minutos 
para padronização do tempo desta corrida. Para a coloração das lâminas utilizou-se o corante 
Giemsa a 0,6% por 5 minutos. As leituras das lâminas foram realizadas em microscópio óptico 
aplicando as classes de danos do DNA da técnica tradicional (0 = ausência de cauda; 1 = 
cauda/cabeça ? 1; 2 = cauda/cabeça 1 a 2; 3 = cauda/cabeça ? 2 e 4 = ausência de cabeça), com 
câmera digital acoplada para fotografar as imagens ao microscópio ótico. Foram observados nas 
lâminas coradas com Giemsa, núcleos celulares intactos (classe 0), núcleos com pequena formação 
de cauda (classe 1), formação de cauda superior ao diâmetro do núcleo (classe 2) e núcleos 
apoptóticos (classe 4), que são todos os graus da classificação. Durante a leitura das lâminas 
coradas com Giemsa, foi possível visualizar os fragmentos do DNA formando a cauda do cometa 
semelhante as classes de danos da técnica tradicional (0 a 4), indicando que este corante pode ser 
utilizado no ensaio do cometa. Além disso, foi demonstrado que esta técnica de coloração é de 
fácil execução, rápida e de baixo custo. A técnica do ensaio cometa utilizando o corante Giemsa foi 
padronizada podendo ser empregado para avaliar as diferentes classes dos danos (0 a 4) do DNA 
em células do sangue em ratos.         
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ANÁLISE FRACTAL DE FERIDAS DÉRMICAS DE COELHOS TRATADAS COM DIFERENTES 
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GISELE ALBORGHETTI NAI  

 
A medicina regenerativa é um campo interessante que combina medicina, biologia celular e 
molecular, bioengenharia e biomateriais como Plasma Rico em Plaquetas (PRP) e Fibrina Rica em 
Plaquetas (FPR) para buscar melhor qualidade e rapidez para se regenerar, reparar ou substituir 
tecidos do corpo. Associado aos biomateriais, a Rosuvastatina (RSV) na sua ação anti-inflamatória, 
induz a secreção de citocinas que modulam a resposta inflamatória, desempenhando um efeito 
benéfico em reações imunológicas excessivas, promovendo uma resolução normal da resposta 
inflamatória Este trabalho objetiva avaliar a qualidade morfológica e morfometrica de fibras 
colágenas por meio de análises histológicas e dimensão fractal de feridas dérmicas de coelhos 
tratadas com diferentes biomateriais (PRP e FRP) associadas com o uso da rosuvastatina. Serão 
utilizados 32 biópsias de pele de coelhos machos adultos distribuídos em dois grupos: G1 (n=8, 
que realizarão tratamento com rosuvastatina e PRP) e G2 (n=8, tratados com rosuvastatina e FRP). 
A cicatrização das será acompanhada macroscópica, morfométrica e morfologicamente durante 
17 dias, quando será realizada a biópsia da cicatriz para verificação histológica do processo 
cicatricial e a análise fractal pelo método Box-counting, por meio do software Image J. A análise 
estatística será realizada com o programa estatístico JMP, versão 7.0 (SAS). Diferenças serão 
consideradas significativas quando P < 0,05.       Unoeste     
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CARACTERIZAÇÃO DAS FIBRAS COLÁGENAS DE FERIDAS DE COELHOS TRATADAS COM 
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Nas últimas décadas, muitos estudos têm sido feitos para identificar substâncias e técnicas no 
manejo de feridas, capazes de favorecer a reparação tecidual. O Plasma Rico em Plaquetas tem 
sido bastante estudado nas áreas de cirurgia plástica e dermatologia com enfoque na 
remodelação de cicatrizes. Ele corresponde a uma porção de plasma presente no sangue autólogo, 
com uma concentração de plaquetas maior que a normal. Para facilitar o uso de novos 
componentes derivados de plaquetas, vários estudos vêm sendo desenvolvidos. Isso levou a 
utilização da Fibrina Rica em plaquetas, um concentrado imunológico com composição específica e 
uma arquitetura tridimensional que contém vários fatores de crescimento, exibindo propriedades 
potentes de diferenciação celular, proliferação e migração celular. Também há muitas evidências 
mostrando-se favoráveis ao uso de estatinas em lesões de pele. Os resultados apresentados em 
estudos mostram um efeito promissor na administração desse medicamento no processo 
cicatricial.  Sendo assim, o objetivo deste trabalho será utilizar biomateriais associados a 
rosuvastatina na cicatrização de feridas induzidas experimentalmente em coelhos caracterizando 
os efeitos anti-inflamatórios e cicatrizantes. Serão utilizados 16 coelhos da raça Nova Zelândia, 
machos, adultos, distribuídos em dois grupos: grupo 1 (G1), em que os coelhos serão tratados com 
PRP autólogo, rosuvastatina (R) e associação (PRP+R) e grupo 2 (G2), onde os animais serão 
tratados com FRP, rosuvastatina e associação (FRP +R). Para confecção das quatro feridas será 
utilizado um punch de 8mm, tanto na região dorsal esquerda como direita. A pele será retirada 
com auxílio de uma pinça anatômica, preservando a musculatura. A ferida considerada controle 
será tratada com solução de cloreto de sódio a 0,9® e as demais serão tratadas com os 
biomateriais isolados e associados à rosuvastatina. Em seguida será colocado um curativo sobre 
todas as feridas utilizando ryon estéril e curativo adesivo (Band Aid). A primeira troca dos 
curativos será feita 3 dias após a indução das feridas e este segundo curativo permanecerá por 
mais quatro dias. A partir disso, as trocas ocorrerão a cada 4 dias até completarem 16 dias de 
experimento. No 170 dia, será feita a biópsia para avaliação do tecido cicatricial, que será 
submetido às análises de qualificação e quantificação das fibras colágenas A análise estatística 
seguirá o programa estatístico JMP, versão 7.0 (SAS), sendo consideradas diferenças significativas 
quando P < 0,05.       Unoeste     
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A toxocaríase é uma zoonose parasitária causada por nematódeos do gênero Toxocara spp., sendo 
as principais espécies Toxocara canis e Toxocara cati, cujo hospedeiros definitivos são o cão e o 
gato, respectivamente. Esta doença é uma das helmintoses mais prevalentes no mundo, 
principalmente em países em desenvolvimento, onde o saneamento básico e as condições de 
higiene são precárias. Além de causar grandes distúrbios em animais de companhia, esses 
parasitos podem ser transmitidos para os seres humanos, principalmente pela ingestão acidental 
de ovos embrionados presentes no solo contaminado. O presente estudo tem como objetivo 
caracterizar molecularmente os ovos de Toxocara spp. em praças e parques públicos de 
Presidente Prudente. Amostras de 250 g de solo foram coletadas, mensalmente, entre fevereiro e 
julho de 2017, em cinco pontos distintos de 15 praças/parques públicos de Presidente Prudente, 
São Paulo. As amostras foram submetidas ao processo de flutuação em solução NaCl com adição 
de 0,5 ml (0,2%) de Tween® 80. O sobrenadante foi filtrado em peneiras com malhas de 90 e 63 
µm. O material da segunda peneira (menor malha) foi centrifugado e os ovos serão analisados sob 
microscopia ótica. Os ovos serão armazenados sob refrigeração para realização de amplificação de 
DNA, com emprego da PCR. Para este processo, os ovos serão submetidos a aquecimento e 
resfriamento para rompimento da casca e liberação de material genético. O DNA do material 
presente nos ovos será extraído a partir de kit de extração comercial, e submetido a PCR para 
caracterização das espécies de Toxocara spp., com utilização de primers específicos para T. canis e 
T. cati.       Unoeste     
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A obesidade é considerada um problema de saúde global por ter tomado proporções epidêmicas 
nas últimas décadas, trazendo um grave comprometimento para a saúde dos seres humanos, 
como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Nesse contexto, a comunidade científica 
vem intensificando a busca por alimentos e compostos que possam auxiliar na prevenção e 
controle da obesidade e suas complicações, como a quercetina, que são flavonóides que pode ser 
benéfica para a perda de peso e na regulação do perfil lipídico associados à obesidade. Entretanto, 
ainda não está totalmente comprovado os efeitos fisiológicos e as doses benéficos da quercetina 
para a saúde do obeso. O objetivo do trabalho será avaliar o efeito da quercetina no 
desenvolvimento da obesidade e nas dosagens de triglicerídeos, ácidos graxos livres, colesterol 
total e suas frações HDL, LDL e VLDL. Serão utilizados 60 Rattus novergicus da linhagem Wistar, 
machos, com peso aproximado de 200 g. Estes animais serão divididos em 6 grupos experimentais 
(n=10 ratos/grupo): GCN que os ratos receberão a ração comercial e água ad libitum; GCO que 
receberão ração obesogênica e água ad libitum; GP10 e GP20 os ratos receberão ração 
obesogênica, água ad libitum e suplementados com 10 e 20 mg quercetina/dia, respectivamente; 
GT10 e GT20 os ratos receberão ração obesogênica, água ad libitum e, após 6 semanas, será 
adicionada suplementação com 10 e 20 mg quercetina/dia. A ração balanceada comercial será 
dieta controle normolipídica e normocalórica (CN) e ração obesogênica (hiperlipídica e 
hipercalórica) será composta pela ração balanceada comercial adicionada a banha suína para se 
atingir a concentração de 35% de lipídios e 20% de frutose para potencializar o surgimento da 
obesidade e dano metabólico. Os consumos destas rações pelos ratos serão monitorados 
diariamente por meio de pesagens. A colheita das amostras de sangue dos ratos Wistar serão 
colhidas no final do experimento. Neste dia, os ratos serão anestesiados e colherá as amostras de 
sangue por punção intracardíaca para dosagens de dosagens de triglicerídeos, ácidos graxos livres, 
colesterol total e suas frações HDL, LDL e VLDL. Logo após as colheitas de sangue, o plano 
anestésico será aprofundado e os ratos serão eutanasiados por exsanguinação para colheitas das 
amostras do fígado para avaliação histopatológica e estatose e também colherá e pesará o tecido 
adiposo retroperitoneal, mesentérico e epididimal para a avaliação da obesidade juntamente com 
índice de massa corporal (IMC), a taxa específica de ganho de peso (g/kg) e o coeficiente de ganho 
de peso por consumo calórico. Os dados com distribuição normal serão submetidos a Análise de 
Variância (ANOVA) com contrastes pelo método de Tukey. Alternativamente, os dados com 
distribuição não normal, serão analisados pelo teste de Kruskall-Wallis, com contrastes pelo 
método de Dunn. Em todas as análises aplicará a significância de 5%.       UNOESTE     
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PAULO FELIPE IZIQUE GOIOZO  
 

Os ácidos graxos poli-insaturados ômegas 3 e 6 são parte da estrutura da membrana celular dos 
espermatozoides e a insuficiência dos mesmos afeta a espermatogênese, que a vitamina B12 
contribui na síntese de DNA durante a produção espermática (estando sua deficiência relacionada 
a baixa produção de espermatozoides e baixa motilidade dos mesmos, nos casos da 
suplementação desta vitamina já foram constatados aumento na quantidade de espermatozoides, 
e sua qualidade, presente no liquido seminal). Alguns quimioterápicos como a ciclofosfamida 
afetam a espermatogênese, resultando na queda de fertilidade. Objetiva-se estudar os possíveis 
efeitos benéficos da suplementação do ômega três e vitamina B12 em ratos machos submetidos à 
quimioterapia, analisando o espermograma, histopatologia e imunoistoquímica do testículo, 
epidídimo e vesícula seminal;bem como a concentração de testosterona. Serão utilizados 96 ratos, 
divididos em 8 grupos com 12 animais/grupo, sendo: G1- Grupo Controle receberá alimentação 
padrão, água e injeção de salina; G2 - Grupo ômega, água, alimentação padrão e óleo de peixe 
(Equaliv®) na dose de 1g/kg via subcutâneo; G3 - Grupo quimioterapia água, alimentação 
padrão,ciclofosfamida via subcutânea na dose 15mg/Kg; G4 - Grupo ômega e ciclofosfamida água, 
alimentação padrão, óleo de peixe; G5 - Grupo B12 (GB12) água, alimentação padrão, vitamina 
B12 via subcutâneo na dose de 3µg; G6 - Grupo ômega e B12 água, alimentação padrão, óleo de 
peixe, vitamina B12; G7 - Grupo vitamina B12 e Ciclofosfamida®, água, alimentação padrão, 
vitamina B12 e Ciclofosfamida®; e G8 - Grupo ômega, vitamina B12 e ciclofosfamida, água, 
alimentação padrão, óleo de peixe, vitamina B12 e ciclofosfamida. O período experimental será de 
60 dias com sacrifício dos ratos em três momentos, respectivamente, aos 30, 45 e 60 dias do 
experimento. Serão coletados sangue (plasma), órgãos, tecidos para analises do espermograma, 
histopatologia, imunoistoquímica e dosagem de testosterona (por RIA). Os dados serão 
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%.             
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CALIE CASTILHO  

LUIZA BENTO COSTA  
MICAELA PASCON CAPELAS  

 
A maturação oocitária é a etapa crucial da Produção in vitro de embriões (PIVE), pois controla 
todos os eventos que capacitam os oócitos para suportar as etapas subsequentes de fertilização e 
desenvolvimento embrionário. Para avaliar a maturação oocitária utiliza-se a técnica de coloração 
de Hoechst (33342) capaz de reconhecer o reinício do ciclo meiótico que confere suporte para o 
desenvolvimento oocitário e/ou embrionário. O ambiente folicular das fêmeas bovinas contém 
substratos necessários para o crescimento e desenvolvimento do oócito, inclusive em uma análise 
realizada no fluído folicular revelou a presença de ácidos graxos poli-insaturados (AGPI), que são 
considerados ácidos graxos essenciais, obtidos através da dieta animal, os mesmos pertencem às 
famílias ômega 6 (ácido linoleico) e 3 (ácido linolênico), isto contribuí positivamente para o 
microambiente "complexo cumulus-oócitos (COCs)" durante o desenvolvimento e qualidade 
oocitária. Além dos efeitos já encontrados na literatura como atraso da luteólise, inibição da 
produção de prostaglandina, desenvolvimento de folículo e corpo lúteo maiores, melhora na 
vitrificação. Diante deste contexto, é necessário avaliarmos a influência da suplementação dos 
AGPI diretamente no meio de maturação (MIV) em oócitos de fêmeas da raça Nelore obtidos em 
abatedouro, analisando a competência e qualidade oocitária, além da expressão gênica destas 
células, com o intuito de compreender melhor os efeitos já encontrados pós a suplementação na 
dieta do animal.  Investigar o efeito da suplementação com ácido linoléico conjugado (CLA) e/ou 
ácido linolênico (ALA) no meio de maturação in vitro (MIV) em oócitos de vacas da Raça Nelore 
obtidos em abatedouro, através da avaliação da maturação nuclear e expressão gênica dos 
oócitos.  Os oócitos serão obtidos através da aspiração folicular, logo após serão selecionados e 
classificados em graus de acordo com Goodhand et al(1999), sendo: Grau (I): Complexo-cumulus 
compacto com mais de três camadas de células em volta do oócito. Grau (II): Complexo-cumulus 
compacto parcialmente presente em volta do oócito com menos de três camadas celulares. Grau 
(III): Complexo-cumulus expandido e ooplasma contraído apresentando espaço entre membrana 
celular e a zona pelúcida com preenchimento irregular. Grau (IV): Oócito desnudo. Após 
classificados os oócitos em graus (I e II) serão distribuídos entre os grupos: C1 (controle 
laboratório) MIV = 10% SFB; C2 (Controle do experimento) MIV = 5 mg/mL de BSA; T1 (Tratado 1) 
MIV =100 µM de CLA; T2 (Tratado 2) MIV= 50 µM ALA; T3 (Tratado 3) MIV= 50 µM CLA + 50 µM 
ALA. A MIV será realizada de acordo com o protocolo já estabelecido e utilizado pelos laboratórios 
de PIVE. E a maturação nuclear, será avaliada através da técnica de coloração em gel Mowiol-
Hoechst. Os dados obtidos serão analisados por ANOVA ou Kruskal-Wallis e para as análises 
utilizaremos o programa estatístico JMP, versão 7,0 (SAS).            
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ANA VANUIRE ROMBI  
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BRUNA LUTTI ORTIZ  

HERMANN BREMER NETO  
 

O cigarro é constituído por cerca de 6.700 substâncias, das quais 4.720 foram bem definidas. Estas 
substâncias têm duas procedências, uma é a folha do fumo e a outra é proveniente da combustão 
do fumo, que é a sua fumaça. Mesmo as pessoas que não fumam correm sérios riscos. O 
tabagismo passivo é a 3ª causa de morte evitável no mundo e o maior responsável pela poluição 
em ambientes fechados. Os alimentos probióticos são microrganismos vivos que podem ser 
agregados como suplementos na dieta, afetando de forma benéfica o desenvolvimento da flora 
microbiana no intestino. Os prebióticos, por sua vez são atualmente definidos como ingredientes 
seletivamente fermentáveis que permitem modificações específicas na composição e/ou na 
atividade da microbiota gastrintestinal que resultam em benefícios ao bem estar e à saúde do 
hospedeiro. Simbiótico é aquele no qual um probiótico e um prebiótico estão combinados. De 
acordo com as definições dos alimentos funcionais; probioticos, prébioticos e simbioticos, ainda 
sabem-se pouco sobre sua relação com os efeitos do uso crônico do cigarro. Dentro desse assunto, 
este presente trabalho, tem como propósito analisar os parâmetros bioquímicos hepático, lipídico, 
renal e glicêmico, de ratos que foram submetidos a fumaça do cigarro passivamente, e utilizar ou 
não alimentos funcionais como bioremediadores. Os homens estão expostos a contaminantes, 
como a fumaça do cigarro, e que podem trazer malefícios a saúde. Alimentos funcionais têm sido 
utilizados como atenuadores a inúmeras doenças, porém pouco se conhece sobre o efeito nos 
parâmetros bioquímicos. Avaliar alterações hepáticas, renais, lipídicas e glicêmicas com a 
administração de alimentos prebióticos, probióticos e simbióticos de ratos expostos passivamente 
a fumaça do cigarro. Serão selecionados 80 ratos,com ± 25 dias e com ± 50g de peso de linhagem 
Wistar, adquiridos do Biotério Central da Universidade do Oeste Paulista. Mantidos ciclo 
claro/escuro de 12/12 horas, com temperatura 23ºC. O experimento terá duração de 65 dias, 
compostos por 8 grupos: Grupo Controle, Grupo Controle Tabagista, Grupo Prebiótico, Grupo 
Prebiótico Tabagista, Grupo Probiótico, Grupo Probiótico Tabagista, Grupo Simbiótico, Grupo 
Simbiótico Tabagista. Os animais serão expostos a fumaça de cigarro, 60 min/dia, cinco dias por 
semana. No final do experimento, 30 min antes do sacrifício, será injetada heparina por via 
intraperitoneal, sendo os animais anestesiados por via intraperitoneal. Confirmada a anestesia, 
será coletado o sangue dos ratos para análise do tgo,tgp, proteinas totais,bilirrubinas totais e 
frações, ldh, uréia, creatinina,glicose,colesterol total, hdl,ldl e triglicerídeos. Os dados serão 
submetidos à análise de variância e as diferenças (P < 0,05) entre as médias serão compradas pelo 
teste t de Student.            
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ESTUDO SOBRE O EFEITO DE PREBIÓTICO, PROBIÓTICO E SIMBIÓTICOS EM PARÂMETROS 
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HERMANN BREMER NETO  

ANA VANUIRE ROMBI  
JULIA BELONE LOPES  
BRUNA LUTTI ORTIZ  

 
Atualmente mais de um bilhão de pessoas são fumantes no mundo e na década de 2030 estima-se 
que esse total poderá chegar a dois bilhões. A maioria destes fumantes estará nos países em 
desenvolvimento. O impacto sobre a saúde decorrente do uso do tabaco é bem conhecido: 
responsável por 90% dos tumores pulmonares, 75% das bronquites crônicas, 25% das doenças 
isquêmicas do coração. No mundo e no Brasil, o tabagismo vem se concentrando cada vez mais 
em populações de menor escolaridade e renda.Com relação à interferência dos alimentos 
funcionais com a flora intestinal, podem ser divididos em três grupos: prebióticos, probióticos e 
simbióticos. Os prebióticos são carboidratos complexos (considerados fibras), resistentes às ações 
das enzimas salivares e intestinais. Os probióticos eram classicamente definidos como 
suplementos alimentares à base de microrganismos vivos, que afetam beneficamente o animal 
hospedeiro, promovendo o balanço de sua microbiota intestinal. Um produto em que estão 
combinados um probiótico e um prebiótico é denominado simbiótico. Os homens estão expostos 
a contaminantes, como a fumaça do cigarro, e que podem trazer malefícios a saúde. Alimentos 
funcionais têm sido utilizados como atenuadores a inúmeras doenças, porém pouco se conhece 
sobre o efeito nos parâmetros bioquímicos e hormonais. Analisar os efeitos dos alimentos 
funcionais nos parâmetros bioquímicos (GGT, albumina, e fosfatase alcalina) e hormonal 
(testosterona e cortisol) de ratos submetidos passivamente a exposição crônica a fumaça do 
cigarro. Serão selecionados 80 ratos,com ± 25 dias e com ± 50g de peso de linhagem Wistar, 
adquiridos do Biotério Central da Universidade do Oeste Paulista. Mantidos ciclo claro/escuro de 
12/12 horas, com temperatura 23ºC. O experimento terá duração de 65 dias, compostos por 8 
grupos: Grupo Controle, Grupo Controle Tabagista, Grupo Prebiótico, Grupo Prebiótico Tabagista, 
Grupo Probiótico, Grupo Probiótico Tabagista, Grupo Simbiótico, Grupo Simbiótico Tabagista. Os 
animais serão expostos a fumaça de cigarro, 60 min/dia, cinco dias por semana. No final do 
experimento, 30 min antes do sacrifício, será injetada heparina por via intraperitoneal, sendo os 
animais anestesiados por via intraperitoneal. Confirmada a anestesia, será coletado o sangue dos 
ratos para análise do gama gt, fosfatase alcalina,albumina, testosterona e cortisol. Os dados serão 
submetidos à análise de variância e as diferenças (P < 0,05) entre as médias serão compradas pelo 
teste t de Student.            

 



Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 
1428 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Agrárias  

Medicina Veterinária    

 
 

HEPATO E NEFROTOXICIDADE FRENTE À EXPOSIÇÃO CRÔNICA VIA INALATÓRIA E VIA ORAL AO 
ÁCIDO DICLOROFENÓXIACÉTICO (2,4-D)  

 
DANIEL JOSÉ PIMENTEL BONFIM  

LETÍCIA ROCHA MAGALHÃES  
GISELE ALBORGHETTI NAI  

 
Os herbicidas são agentes constituídos por uma grande variedade de compostos químicos ou 
biológicos, desenvolvidos para eliminar, combater, repelir ou controlar insetos. A ingestão, 
respiração ou contato dérmico com agrotóxicos da classe dos ácidos fenoxiacéticos, como o ácido 
diclorofenóxiacético (2,4D), pode causar perda de apetite, enjôo, vômito, fasciculação muscular e 
até mesmo câncer. O herbicida 2,4D é um dos produtos mais utilizados para pulverização de 
lavouras no Brasil. Há poucos estudos na literatura avaliando se a ingestão de alimentos 
contaminados por este podem provocar alterações sistêmicas.  Avaliar o possível efeito hepato e 
nefrotóxico da exposição crônica por via oral e inalatória do herbicida ácido diclorofenóxiacético 
(2,4D). Para a realização dos experimentos, serão utilizados 80 ratos Wistar albinos, machos, 
adultos, divididos em oito grupos (n=10), com exposição durante 4 meses: GCI - grupo controle 
inalatório, expostos à nebulização com solução de cloreto de sódio (NaCl) por aproximadamente 
15 minutos, diariamente; GCO - grupo controle oral, receberão ração pulverizada com solução de 
cloreto de sódio (NaCl) por aproximadamente 15 minutos; GBCI: grupo de baixa concentração 
inalatório, expostos à nebulização do pesticida com 3,71 x 10-3 gramas de ingrediente ativo por 
hectare (g.i.a/ha), durante 15 minutos, diariamente; GBCO: grupo de baixa concentração oral, 
receberão ração pulverizada com pesticida com 3,71 x 10-3 gramas de ingrediente ativo por 
hectare (g.i.a/ha) por aproximadamente 15 minutos; GMCI: grupo de média concentração 
inalatório, expostos à nebulização do pesticida com 6,19 x 10-3 gramas de ingrediente ativo por 
hectare (g.i.a/ha), durante 15 minutos, diariamente; GMCO: grupo de média concentração oral, 
receberão ração pulverizada com pesticida com 6,19 x 10-3 gramas de ingrediente ativo por 
hectare (g.i.a/ha), por aproximadamente 15 minutos; GACI: grupo de alta concentração inalatório, 
expostos à nebulização do pesticida com 9,28 x 10-3 gramas de ingrediente ativo por hectare 
(g.i.a/ha), durante 15 minutos, diariamente; GACO: grupo de alta concentração oral, receberão 
ração pulverizada com pesticida com 9,28 x 10-3 gramas de ingrediente ativo por hectare 
(g.i.a/ha), por aproximadamente 15 minutos. Animais de todos os grupos serão eutanasiados 4 
meses após o início do experimento. Será coletado sangue para realização dos seguintes exames 
laboratoriais: AST (aspartato aminotransferase), ALT (alanino aminotransferase), fosfatase alcalina 
(ALP), uréia e creatinina. O fígado e o rim serão coletados para análise histopatológica. Protocolo 
Comissão de Ética no Uso Animal - CEUA/UNOESTE nº 3792.       UNOESTE     
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IMPACTOS POSITIVOS NA PRODUTIVIDADE BOVINA PELA CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA RURAL 
ATRAVÉS DA ESCOLA DE CAPATAZES.  

 
WILMAR SACHETIN MARÇAL  

 
Na concepção de uma pecuária bovina sustentável, a qualificação da mão de obra rural, para 
minimizar perdas de modo geral, continua sendo tarefa imprescindível. Os melhores resultados 
científicos, tecnológicos e sociais serão sempre mais facilmente adquiridos, se todos os atores da 
bovinocultura estiverem envolvidos, treinados e em perfeita sinergia. Nesta ótica, surgiu em 2010 
na Universidade Estadual de Londrina o projeto de extensão ESCOLA DE CAPATAZES, com cursos 
temáticos e de orientação individualizada. A finalidade precípua é realizar treinamentos práticos, 
permitindo ensinamentos dirigidos, tanto para os encarregados da lida do gado, quanto para 
jovens alunos de Colégios Agrícolas. A pedagogia aplicada relaciona-se ao repasse de 
conhecimentos sobre o eco comportamento bovino, respeitando-se a fisiologia animal, atuando 
com condutas de manejo racional, abordagem semiológica e sem competitividade entre "peões", 
pois o sucesso dos trabalhos deve estar na qualidade e não na velocidade dos serviços. Os cursos 
são gratuitos e ocorrem em propriedades rurais que possuam condições adequadas para os 
treinamentos práticos. O número máximo por turma é dez participantes e todo material utilizado 
é novo e descartável, com os participantes recebendo orientações sobre logística reversa, 
agregando valor ao conteúdo do lixo rural. Há, ainda, ensaios de primeiros socorros em bovinos, 
com ênfase em terapêutica por vias alternativas, bem como ações práticas e reais de manejo 
racional em mangueiras, troncos e bretes, com orientação de vacinação, medicação, embarque e 
desembarque sem estresse e sem contusões nas carcaças. O modelo "porteira aberta" é proibido 
nas diretrizes pedagógicas. Os participantes recebem esclarecimentos sobre campo de visão dos 
bovinos, zona de fuga, audição e reações a estímulos. Também se orienta sobre os produtos 
básicos da "farmacinha-veterinária", além de treinamento para manuseio terapêutico com 
produtos controlados, como carrapaticidas e similares. O projeto enfatiza, também, os aspectos 
higiênico-sanitário dos participantes na prevenção de sua própria saúde. As ações realizadas pela 
ESCOLA DE CAPATAZES já foram apresentadas a 4476 pessoas através de 32 palestras e quatro 
workshops em Sindicatos Rurais, Colégios Agrícolas, Universidades e fazendas. Já foram realizados 
29 cursos para capatazes e 25 para alunos de Colégios Agrícolas, compreendendo diversos 
municípios no estado do Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina. Houve progresso no 
relacionamento entre acadêmicos e os capatazes, nascendo naturalmente o respeito pela permuta 
de conhecimentos e as considerações empíricas naturais no homem do campo. Aspecto notório 
foi a motivação herdada pelos capatazes que, com ensinamentos, sentem-se partícipes no 
cotidiano da lida com os bovinos. Enfim, o conhecimento, de forma transformadora, melhorou o 
rendimento dos serviços na fazenda, pela educação e valorização, servindo de prática, também, 
aos alunos de Medicina Veterinária.            
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INFECÇÃO DE BOVINOS POR TOXOCARA SPP. NA REGIÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE, SÃO PAULO: 
INQUÉRITO SOROLÓGICO E FATORES ASSOCIADOS  

 
PAULA ANDREIA FABRIS GIUDICE  

FERNANDA NOBRE BANDEIRA MONTEIRO  
ANA CAROLINA TAMOS ISHIDA  

BIANCA LOUISE ALBERTIN VERISSIMO  
HUAN BETINI SILVA  

SIDENIR APARECIDA BRÁZ CORTEZ  
VAMILTON ALVARES SANTARÉM  

 
A toxocaríase é considerada uma das principais helmintoses em seres humanos. A infecção 
humana se dá principalmente pela ingestão acidental de ovos embrionados de Toxocara canis e T. 
cati presentes no ambiente. Estudos têm sugerido a ingestão da carne crua ou mal cozida de 
hospedeiros paratênicos, particularmente de bovinos, como mais uma importante via de 
transmissão da toxocaríase para humanos. Entretanto, estudos sobre a prevalência de anticorpos 
anti-Toxocara em bovinos são escassos na literatura. Avaliar a prevalência sorológica de Toxocara 
spp. em amostras de soro de bovinos abatidos e oriundos da região de Presidente Prudente, São 
Paulo, e os fatores associados à infecção. Amostras de soro de 546 bovinos serão coletadas na 
linha de abate de frigoríficos da região de Presidente Prudente, São Paulo. Imunoglobulinas tipo G 
(IgG) anti-Toxocara spp. serão detectadas pela técnica de ELISA indireto. Amostras de soro de 50 
bovinos, mantidos em uma propriedade que não possui cães e gatos, servirão para realização do 
"cut-off" empregado no ELISA e o soro controle positivo será obtido por meio da infecção 
experimental de um bovino desmamado e mantido em confinamento na Chácara de Zootecnia da 
UNOESTE. Para avaliar os fatores associados à infecção por Toxocara spp., informações adicionais 
sobre o sistema de criação dos animais serão obtidas com base em questionário aplicado aos 
proprietários das fazendas onde os animais foram criados. Os resultados obtidos serão submetidos 
ao tratamento estatístico pelo teste do qui-quadrado/Fisher.       Unoeste      
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MEU CÃO SALVA VIDAS  
 

GLAUCIA PRADA KANASHIRO  
CAMILA ANGELA BERNARDI  

CECÍLIA BRAGA LAPOSY  
BRUNA DA SILVA LUIZ  

 
Assim como na Medicina Humana a Medicina Veterinárai também precisa de solidariedade. 
Baseado nisso o projeto Meu Cão Salva Vidas foi criado para suprir as necessidades dos cães 
atendidos Hospital Veterinário da Unoeste e que necessitam de transfusão sanguínea. Apesar da 
existência de cães doadores no canil da Instituição, a demanda é maior que a oferta. Infelizmete a 
doação de sangue é desconhecida entre os proprietários, além da falta de conhecimento sobre o 
procedimento. Não há levantamento no Brasil de quantos cães são doares de sangue. Na Grã-
Bretanha esse número era de aproximadamente 5 mil animais em 2015, e as campanhas de 
doação de sangue animal são vinculadas a doação de sangue humano. Dessa forma o objetivo do 
projeto é divulgar e esclarecer a comunidade a necessidade e a importância da doação, já que 
uma bolsa de sangue pode salvar até quatro animais e sensibliza-los para a importância do ato e 
conseguir cadastra-los como proprietários de possíveis cães doadores de sangue. Para alcançar o 
objetivo foram feitas campanhas de escarecimento a população, com participação em feiras de 
adoção de animais, eventos médicos veterinários, site e televisão. Foi desenvolvido um logotipo e 
foram confeccionados panfletos com informações sobre a doação de sangue tais como, qual 
animal pode ser doador: animais com peso igual ou superior a 25 quilogramas, idade entre 1 e 8 
anos, não possuir nenhuma doença grave, vacinação em dia, além do comportamento do animal, 
pois para serem doadores os animais precisam ser dóceis e obedientes, visto que o procedimento 
é feito sem sedação. Consta também nas informações que o procedimento é indolor, dura em 
média 20 minutos e nem animal é submetido a maus tratos. Para incentivar o interesse os cães 
doadores do canil da Instituição são levados em eventos para que a população os conheçam e 
saibam da sua importância. Como são dóceis e acabam se tornando um atrativo para as pessoas 
interessadas, além de sempre estarem vestidos com roupas com o logotipo do projeto. Havendo o 
interesse do proprietário, os animais são submetidos a exames exames físicos e laboratoriais, 
como hemograma com pesquisa para hemoparasitas, bioquímico renal e hepático, e exame para 
leishmaniose. Os animais selecionados entram para um banco de doares voluntários e seus 
proprietários são acionados quando há falta de sangue no Hospital Veterinário. A coleta é feita 
utilizando-se uma bolsa de sangue humana e canulando-se a veia jugular. Após coleta o animal já 
está liberado para retornar para casa e poderá doar sangue novamente depois de 30 dias. Todo o 
procedimento pode ser acompanhado pelo proprietário.            
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A ceratoconjuntivite seca (KCS) ou doença do olho seco caracteriza-se por uma inflamação da 
superfície ocular dos cães, associada a patologias que reduzem o componente aquoso do filme 
lacrimal acarretando prejuízos à manutenção da homeostase na mucosa e a prevenção de 
infecções. Com isso, partículas estranhas e bactérias permanecem aderidas a superfície ocular, e 
as substâncias com ação antibacteriana encontram-se em concentrações reduzidas, acarretando 
infecções oculares secundárias, resultando em hiperemia conjuntival, descargas mucopurulentas e 
lesões ulcerosas. Staphylococcus pseudointermedius é um coco Gram-negativo produtor da 
enzima plasma-coagulase, sendo a principal espécie saprofílica da pele e mucosa de cães e um dos 
principais agentes infecciosos envolvidos em infecções oculares de cães, secundários a KCS, 
coloniza úlceras localizadas na córnea e relativamente comum no saco conjuntival de cães 
sadios. Este trabalho tem como objetivo, determinar a frequência de isolamentos e o perfil de 
sensibilidade de S. pseudintermedius isolados dos olhos de cães com KCS, a fim de compor um 
banco de cepas para posterior análise molecular. Serão colhidas com suabe estéreis 
aproximadamente 80 amostras superficiais de ambos os olhos de cães com KCS, atendidos no 
Hospital Veterinário, posteriormente serão semeados, incubados e colônias compatíveis com 
Staplylococcus serão caracterizados fenotipicamente por diversos testes e as linhagens 
classificadas como S. pseudointermedius serão estocados em àgar lignieris. A sensibilidade dos 
isolados será determinada pelo teste de disco-difusão em agar Mueller-Hinton, onde serão 
testados 10 classes de antimicrobianos e os resultados calculados com os índices de múltipla 
resistência individual e agregado.        UNOESTE     
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Animais abandonados representam um problema de saúde publica, pois são os principais reservatórios e 
transmissores de enfermidades como a leishmaniose visceral e no mínimo outras 65 zoonoses, ao mesmo tempo 
esses animais são vitimas de atropelamento, abusos e crueldade. Em Presidente Prudente, cidade que o projeto 
é realizado, segundo o CCZ (centro controle de zoonoses), há em média 53 mil animais, porém não há estimativa 
de quantos vivem em situação de abandono.  Projeto de Extensão Castração é a Solução da Universidade do 
Oeste Paulista - UNOESTE,objetivou controlar a população de cães e gatos em um bairro de vulnerabilidade 
social por meio de programa de castração e o controle de agentes zoonóticos e infecciosos, com ações sociais 
aliadas ao ensino e pesquisa, contribuir para a formação acadêmica e profissional dos alunos, com envolvimento 
multidisciplinar do curso de Medicina Veterinária e a interação intercursos, representados por alunos de Direito, 
Design Gráfico, Publicidade e Engenharia de Produção.  O projeto foi realizado com os animais do bairro Jardim 
Morada do Sol, em Presidente Prudente,Para a divulgação realizou-se palestras interativas e atividades lúdicas 
com as crianças na sede Núcleo Casa da Sopa. Para arrecadação dos recursos, realizaram-se palestras, vendas de 
camisetas, canecas e adesivos com o logotipo do projeto, artesanatos feitos nas atividades com as crianças do 
bairro, doações de materiais e dinheiro de empresas atuantes na área de saúde animal e simpatizantes com o 
projeto. Na fase de cadastramento, o animal passou por avaliação semiologica a fim de identificar se o animal 
estava apto a passar pela cirurgia. Avaliou-se também a condição do morador cuidar deste animal após a 
cirurgia. Os animais foram buscado no bairro; em seguida já no HV UNOESTE, realizou-se pesagem e tricotomia e 
foram alocados em baias individuais, permanecendo de jejum até o dia seguinte para realização da cirurgia. Para 
o ato cirúrgico os alunos foram distribuídos em grupos de cinco, em dez bancadas formadas por cirurgião, 
auxiliar, instrumentador, anestesista e volante. Durante a cirurgia os alunos foram supervisionados pelos 
professores e residentes. No pós-operatório os parâmetros vitais são aferidos até que voltem à sua normalidade 
e estejam aptos a serem devolvidos aos seus tutores. Após retornarem da anestesia os animais foram 
devolvidos, juntamente com o receituário e medicação e os tutores orientados sobre os devidos cuidados pós-
cirúrgicos. O retorno para retirada dos pontos foi realizado 10 dias após o procedimento.No Total foram 
esterilizados 78 animais, destes 45 foram vermifugados, 17 receberam vacina contra raiva e 17 para o controle 
de sarna.            
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A biotecnologia voltada para a melhora do sistema de produção impulsiona a produtividade, 
demonstrando que a inseminação artificial vem sendo um instrumento para contribuir para o 
avanço de técnicas de produção animal. A seleção de touros, através do exame andrológico, é um 
determinante para a melhora do rebanho, sendo a influência da composição genética de grande 
utilidade, pois buscam dessa forma, modernas técnicas de análise com uso do sêmen, através da 
obtenção pelo melhoramento genético. Sendo assim, pesquisas relacionadas a metodologias de 
análise da capacidade reprodutiva, têm sido alvo de investimentos, sobretudo quando se 
considera os investimentos e as qualidades que são desenvolvidas pelo mercado externo. Em 
sistemas extensivos, a monta natural ocorre durante os meses mais quentes, no qual os animais 
sofrem com as variações climáticas e ambientais, pois interferem diretamente na fertilidade e 
efetividade reprodutiva. Desta forma, a termografia por infravermelho tem sido utilizada para 
avaliar a termorregulação escrotal e as respostas dos animais. O exame de imagem é um método 
que pode ser realizado a qualquer momento, sem efeitos colaterais para o animal e para o 
profissional. Este projeto de pesquisa possui a justificativa de colaborar com informações quanto à 
relação entre a temperatura do escroto e a qualidade do sêmen congelado. A seleção será feita 
com imagens de infravermelho do escroto, que através da ação dos fatores climáticos, ocasionam 
estresse calórico, sendo a termografia uma ferramenta útil na avaliação andrológica.  Objetiva-se 
estudar a relação de perfis de termogramas de infravermelho do escroto com a qualidade do 
sêmen fresco e congelado em touros mantidos em Central de Inseminação Artificial; e assim, 
propor um modelo de termograma relacionado com a qualidade espermática. Serão utilizados oito 
touros em colheita com vagina artificial e congelação de sêmen com meio diluente, sendo quatro 
da raça Girolando e quatro da raça Nelore; alojados em Central de Inseminação Artificial no 
município de Presidente Prudente-SP. O período avaliado será de 12 meses. O monitoramento da 
temperatura do ar, do globo úmido, do bulbo negro seco e da umidade relativa do ar será 
realizado com termômetro de globo portátil digital. Os exames de imagem por termografia digital 
infravermelha da superfície do escroto e do globo ocular ocorrerão duas vezes por semana com 
intervalos entre 72 e 96 horas, perfazendo seis repetições por touro.             
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No Brasil, o sistema de criação extensiva predomina na pecuária de corte, fato em que os animais 
podem permanecer em alta temperatura ambiente durante os meses mais quente do ano, o que 
poderá acarretar em baixo desempenho reprodutivo dos touros, pois o estresse térmico é um dos 
fatores que afeta a termorregulação testicular destes animais. Objetiva-se estudar a influência das 
estações do ano no sêmen, proteínas do plasma seminal, temperatura do escroto e nos minerais 
do sangue e sêmen de touros Nelore. Serão utilizados 20 touros da raça Nelore, idade entre 24 a 
36 meses, avaliados durante 12 meses do ano (outono, primavera, verão e inverno), será realizada 
06 colheitas de sêmen com intervalo de 30 dias ao longo do ano. Será feito o espermograma, 
aferida a temperatura da superfície do escroto (antes e após a colheita de sémen) por meia de 
termografia de infravermelho para obtenção do gradiente de temperatura escrotal dos animais e 
pesagem dos animais, coleta de sangue e fezes para dosagem de testosterona, bioquímica sérica e 
do sêmen, espermograma e eletroforese do plasma seminal. Os dados serão avaliados por análise 
de variância e comparação de médias pelo teste Tukey a 5%.       Unoeste     
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Em sistemas extensivos de produção, a monta natural no Brasil ocorre durante os meses mais 
quentes do ano, no qual os touros são submetidos a variações climáticas e ambientais que 
interferem em sua fertilidade e na efetividade reprodutiva do rebanho. Portanto, a avaliação dos 
efeitos sazonais sobre a termorregulação corpórea e escrotal e as alterações reprodutivas é crucial 
para identificar alterações na fisiologia bovina. O presente projeto objetiva estudar a correlação 
entre a termografia por infravermelho do escroto com o quadro espermático, eletroforese do 
plasma seminal e a congelação do sêmen de touros Nelore, criados extensivamente, nas quatro 
estações do ano, para fins de construir critérios de seleção reprodutiva. Serão utilizados 20 touros 
da raça Nelore com idades de 24 meses, durante 12 meses, acompanhando as quatro estações do 
ano. Para cada estação do ano, duas coletas com intervalo de 30 dias, totalizando duas repetições 
por estação do ano. Os animais serão mantidos durante o projeto em pasto de Urochloa 
decumbens com acesso à água e mistura mineral à vontade, em sistema extensivo de produção. 
Antes da colheita do sêmen, será realizada a termografia por infravermelho de partes do corpo e 
do escroto. Após será mensurado temperatura retal e com auxílio do paquímetro, mensurado 
comprimento e largura dos testículos e largura dos epidídimos, e o perímetro escrotal. Será 
colhido sangue por venopunção da jugular para dosagem do hormônio testosterona. Então, será 
coletado o sêmen por meio de eletroejaculação, que será avaliado seguindo as normas do Colégio 
Brasileiro de Reprodução Animal. O sêmen será congelado em dois meios diluentes: TRIS-gema-
ácido cítrico e BotuBov®, e uma fração do sêmen será centrifugada para obter o plasma seminal 
que será utilizado para o bandeamento proteico por eletroforese de SDS-PAGE. Os dados serão 
submetidos à análise de variância com posterior Teste de Tukey a 5%, com comparação dos dados 
entre as estações do ano. Serão realizadas correlações de Pearson a 5% entre as variáveis do clima 
e as características do sêmen fresco e termografia de infravermelho.       CNPq     
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Os fios de cerclagem são dispositivos ortopédicos que agregam maior estabilidade na 
osteossíntese, fornecendo compressão estática interfragmentar de fragmentos ósseos. As 
abraçadeiras autoestática de náilon 6.6 (AAN) são dispositivos produzidos pela mesma matéria 
prima do náilon cirúrgico - poliamida 6.6. As mesmas são resistentes ao calor e produtos químicos, 
podendo ser esterilizadas em autoclave. Recentemente, tem sido utilizada em diferentes 
procedimentos cirúrgicos em pequenos e grandes animais, e pacientes humanos. Visto que relatos 
sobre o uso das abraçadeiras autoestáticas de náilon 6.6 na estabilização de fraturas de ossos 
longos associados ao pino intramedular são escassos na literatura. O presente relato teve como 
objetivo descrever o uso da AAN como dispositivo de cerclagem associado ao pino intramedular 
em fratura de fêmur em cadela de porte médio        Faculdade de Ensino Superior e Formação 
Integral. Curso de Medicina Veterinária. Durante o exame físico, a cadela apresentou incapacidade 
em apoiar o membro pélvico esquerdo, e dor intensa e edema na região medial do fêmur. Foi 
realizado um exame radiográfico da região, sendo diagnosticada fratura diafisária cominutiva não 
exposta de fêmur. O procedimento cirúrgico foi autorizado pelo proprietário de acordo com a 
metodologia presente mediante assinatura de termo de responsabilidade. Foi realizado o 
procedimento cirúrgico de redução aberta da fratura com o uso de pino intramedular associado a 
cinco abraçadeiras autoestática de náilon 6.6 (100 mm x 2.50 mm) como cerclagem.  Sete dias 
após o procedimento cirúrgico as suturas de pele foram removidas. O exame físico evidenciou 
relutância em apoiar o membro pélvico esquerdo e ausência de dor, sendo prescritas sessões de 
fisioterapia. Dois meses após a cirurgia, a cadela retornou para consulta de controle e o 
proprietário relatou que a mesma apoiava o membro intermitentemente e que não foram 
realizadas as sessões de fisioterapia devido o custo das mesmas. O exame radiográfico evidenciou 
presença de calo ósseo normal. Concluiu-se que as abraçadeiras autoestáticas de náilon 6.6 
podem ser usadas como alternativa viável na cerclagem de fraturas cominutivas de fêmur 
associadas ao pino intramedular em cães de porte médio, visto que a reação óssea desencadeada 
pelas AAN foi similar que o fio de aço de cerclagem. Por outro lado, as AAN proporcionam maior 
segurança na cerclagem devido a sua trava, menor trauma para os tecidos moles circunvizinhos, 
baixo custo e tempo de procedimento cirúrgico menor.   
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ACIDENTE POR LOXOSCELE EM CÃO: RELATO DE CASO  
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Acidentes causados por picada de aranha do gênero Loxoceles estão cada vez mais sendo 
estudados devido a algumas características clássicas. Com o hábitos noturno, costumam ser 
encontradas em áreas mais escuras da casa como no meio de roupas, lavanderia e armários. A sua 
picada é indolor e demonstra quadro clínico rápido, com a dermonecrose extensa sendo o seu 
principal agravante. A presença cada vez mais constante em nosso dia a dia, justifica a importância 
do presente relato. O presente relato visa fomentar o conhecimento sobre o acidente por 
loxoscele em cães.         Um cão da SRD, 11 anos, 22kg, macho, foi encaminhado para a Clínica 
Quatro Patas com histórico de inchaço no membro posterior esquerdo após ter dormido na área 
de serviço da residência. No exame físico, o membro estava frio, inchado e indolor. Foi realizado 
um hemograma, mas sem alterações. O animal ficou em observação por 24 horas, com terapia 
suporte, fluidoterapia 20 ml/kg. Após 16 horas do atendimento inicial, o membro apresentava 
dermonecrose extensa, característica principal de picada de aranha do gênero loxosceles. Após 
nova análise clínica foi optada pela amputação do membro devido a sua inviabilidade do mesmo. 
Após a amputação do membro o animal apresentou melhora, ficando em observação e sendo 
liberado 48 após o procedimento. O diagnóstico por acidente com Loxosceles raramente é 
baseado na identificação da aranha, pois depende da capturar da aranha sendo na maioria dos 
casos baseado nos sinais clínicos e nos sintomas. Concluímos que o rápido diagnóstico é 
fundamental para o sucesso do tratamento, devido a rápida progressão.   
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AFECÇÃO RESPIRATÓRIA EM JIBÓIA (BOA CONSTRICTOR CONSTRICTOR): RELATO DE CASO  
 

ELLYN AMANDA FONSECA MARTINS  
GACIELLE VIEIRA GONÇALVES  

 
No Brasil existem duas subespécies de jiboias, a Boa constrictor constrictor (jibóia verdadeira) e a 
Boa constrictor amaralis (jibóia arco-íris), pertencente à família Boidae. São áglifas e carnívoras 
que ingerem presas inteiras e inofensivas ao homem por não possuir peçonha. Hábitos noturnos e 
habitas com hábitos terrícolas, arborícolas e semiaquáticos. O interesse pela criação de animais 
silvestres vem aumentando para fins comerciais como pets de companhia. As serpentes, como 
todos os animais da nossa fauna silvestre, encontram-se no Brasil protegidas pela Lei no 5.197, de 
3 de janeiro de 1967. Existem disposições para sua criação criadouros com finalidade comercial, 
Portaria IBAMA no 118-N, de 15 de outubro de 1997. Sendo as serpentes animais ectotérmicos 
(temperatura corporal variável), tem papel fundamental no sucesso da criação/manejo. Assim 
como condições nutricionais e estresse prolongado pode deprimir o sistema imunológico 
propiciando o surgimento das afecções. Isso exige conhecimento mínimo das condições 
ambientais básicas da espécie e torna-se complexo o desafio para os mantenedores (particulares). 
Bem como aos profissionais da veterinária. A pneumonia é a afecção respiratórias que mais 
acomete serpentes cativas, visto que a anatomia (ausência de diafragma funcional) e fisiologia 
favorecem a retenção das secreções e exsudato nos tecidos. São pneumonias por parasitismo, 
fungos e bacilos Gram negativos. Podem ser causa primária ou secundária. Sinais clínicos incluem 
apatia, dificuldade respiratória (animal permanece com a cabeça levantada e boca aberta), 
secreções espessas e prostração.  Objetivou relatar um caso de pneumonia em jiboia (Boa 
constrictor constrictor) nascida em cativeiro, avaliada no Hospital 
Veterinário/UNOESTE.          Animal, macho jovem, 2,9 kg, recém-adquirido do PR, transportado via 
aérea para Presidente Prudente/SP. Histórico de emagrecimento, respiração com a cabeça 
levantada, secreção espessa e presença de ectoparasita. Mantida em terrário e pedra aquecedora. 
Frente aos sinais clínicos a suspeita de pneumonia foi estabelecida e comprovada através do 
exame radiográfico, com presença de imagem radiopaca no campo pulmonar do lado direito. Foi 
instituído tratamento parenteral com gentamicina 2,5mg/kg/72 horas/IM, sendo 7 administrações 
; vitamina C e hemolitan via oral 1x/dia/10 dias como coadjuvantes; Fluibron pediátrico 
(Ambroxol), inalação 1x/dia/7 dias/5 min (3 gotas em solução fisiológica). Durante o tratamento, 
realizado o controle de temperatura entre 25 - 28ºC para metabolização da droga. Concomitante 
ao tratamento, administração tópico de Frontiline spray (Fipronil) para o controle de ectoparasita 
(carrapato).  Conclui-se que manejo higiênico sanitário e ambiental (cuidados com instalações) e, 
redução do estresse, é importante para evitar o aparecimento da afecção respiratória em 
serpente de cativeiro, aliado a este foto a avaliação clínica e tratamento instituído se mostraram 
eficientes.    
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ALOPECIA PÓS TOSA EM CHOWCHOW  
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A alopecia pós tosa trata-se de uma dermatopatia ainda pouco diagnosticada, levando a um 
grande desafio clínico, para o diagnóstico e o reestabelecimento folicular. As lesões comumente 
observadas são: áreas de alopecia em diversas regiões do corpo, melanodermia, pelo opaco e 
quebradiço, e o retardo do crescimento folicular, por mais elaborado que seja alguns tratamentos, 
muitas vezes ocorre resolução espontânea, ou seja, não existe um tratamento específico que 
garanta o crescimento do pelo com maior rapidez. O aparecimento das lesões estão associados 
com tricotomia prévia, e dentre as raças predispostas estão o chowchow e o spitz alemão, no 
exame histopatológico, pele e pêlos apresentam-se inalterados, pêlos em distintas fases de 
crescimento, então a diferenciação clínica associada a exclusão de outra doenças torna-se algo 
primordial para o diagnóstico correto. Considerando as raças predispostas e pela escassez na 
literatura, a adoção desse relato vem com o intuito de enfatizar a necessidade de estabelecer um 
diagnóstico e tratamento coerente com os sinais clínicos causados         Foram atendidos no 
hospital veterinário da unoeste, dois cães da raça chowchow, uma fêmea, de 11 anos e um macho 
de 1 ano e meio, ambos castrados, vermifugados e de diferentes tutores, apresentando como 
queixa principal a falha no crescimento do pelo, pelos opacos e quebradiços e algumas áreas com 
melanodermia leve , sem presença de prurido ou crostas, o macho apresentava falhas em área do 
pescoço, região dorso caudal, região escapular, e face caudal das cochas, foi realizado exames de 
triagem dermatológica como: tricograma, raspado de pele e cultura fúngica, todos com resultados 
negativo, o que levou a uma suspeita de algo característico da raça, a fêmea começou a 
apresentar queda de pelo, e áreas de alopecia na região de membros torácicos e membros 
pélvicos em região dorso caudal, e também áreas de melanodermia próximo a cauda, também 
submetida a triagem dermatológica e hematológica todos sem alteração digna de nota; ambos 
com histórico de tosa baixa prévia a manifestação das lesões. A tutora do cão macho optou por 
realizar biospia de pele, que também não houve alteração específica, fechando então o 
diagnóstico para ambos os casos como alopecia pós tosa, no cão macho houve crescimento do 
pelo espontâneo, e na fêmea foi instituído tratamento tópico com shampoo a base de minoxidil 
2% (comumente utilizado em alopecia humanos e com dose segura também para animais) 
associado a D-pantenol, com banhos a cada 10 dias, deixando agir por 20 minutos, e foi observado 
maior rapidez do crescimento do pelo.  Com o relato observamos a importância em conhecer o 
tipo de pelo da raça e se é indicado a realização de tosa, uma vez que qualquer tosa que alterar o 
isolamento térmico da pele, seja feita com máquina ou tesoura, pode causar a Alopecia Pós-Tosa; 
e também a importância da realização do diagnóstico diferencial perante alteração 
dermatológica.   

 



Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 
1443 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Relato de caso clínico    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Agrárias  

Medicina Veterinária    

 
 

ALTERAÇÕES ULTRASSONOGRÁFICAS EM UM FELINO COM PLATINOSOMOSE  
 

LUÍZA RODRIGUES DALE VEDOVE MORENO  
REJANE BATISTA BRINHOLI  

 
Relato de um caso de Platinosomose felina, causada pelo Paltynosomum concinnum com presença 
acentuada de icterícia, associado aos achados ultrassonográficos do sistema biliar. Descrever as 
alterações ultrassonográficas em um quadro de platinosomose felina.         A platinosomose é uma 
enfermidade parasitária sistêmica causada por trematódeos do gênero Platynosomum. O 
Platynosomum concinnum é um trematódeo parasito das vias biliares de felinos. O ciclo de vida do 
parasito é complexo, envolvendo três hospedeiros intermediários (caracóis, lagartixas ou sapos), 
para então completar seu ciclo no gato. As fêmeas têm 95% maior probabilidade de se infectarem, 
talvez pela necessidade que elas tem de caçar para poderem alimentar seus filhotes. Os sítios de 
infecção são o fígado, ductos biliares e vesícula biliar. Os animais parasitados podem apresentar 
inapetência, letargia, perda de peso, desenvolvimento anormal do pelo, vômito, anemia, 
hepatomegalia e ascite. Casos severos mostram icterícia e mudança na característica das fezes 
(diarreia mucoide). Em virtude da ausência de sinais clínicos especí?cos, as técnicas de diagnóstico 
em gatos com platinosomose são particularmente importantes na epidemiologia e exames 
complementares são essenciais na obtenção do diagnóstico, como a detecção de ovos 
operculados nas fezes e realização de exames ultrassonográficos para avaliação hepática e de vias 
biliares. A alteração mais comum no ultrassom é visibilizada no ducto biliar comum. Quanto mais 
rápido for o diagnóstico e menor o grau e a extensão dos danos causados pelo parasito ao fígado, 
ductos biliares e vesícula biliar, melhor a chance de resolução da infestação pelo trematódeo. O 
presente relato descreve o caso de um felino de 7 anos e 4 meses de idade, da raça Siamês, 
fêmea, que foi atendida no Hospital Veterinário da UNOESTE, no segundo semestre de 2016. A 
queixa principal de seu responsável era a presença de intensa icterícia, apatia e hiporexia. Foram 
solicitados exames laboratoriais (hemograma; alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina 
(FA), gama glutamil transferase (GGT), uréia e creatinina), onde observou-se presença de elevada 
alteração em enzimas hepáticas, principalmente da FA e ALT, compatível com hepatopatia e 
quadro colestásico. Foi solicitado exame ultrassonográfico, onde visibilizou-se imagens tubulares 
tortuosas compatíveis com dilatação de ductos biliares sugerindo obstrução extra-hepática, 
causando compressão da vesícula biliar e deslocamento de lobos hepáticos. Foi solicitada colheita 
de fezes para realização de exame parasitológico, detectando-se a presença de Platynosomun 
concinnum por meio da técnica de Ritchie. Foi instituída terapia antiparasitária com praziquantel. 
Após duas semanas a paciente retornou para novo exame ultrassonográfico, onde visibilizou-se 
diminuição acentuada no tamanho dos ductos biliares, sendo possível a visibilização da vesícula 
biliar. nenhuma   
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ASPECTOS ANATOMOPATOLÓGICOS DO ENVENENAMENTO BOTRÓPICO EM BOVINO: RELATO DE 
CASO.  
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O acidente botrópico é responsável por aproximadamente 90% dos acidentes ofídicos no Brasil, 
tanto em humanos quanto em animais. O veneno possuí ações proteolíticas, vasculotóxicas e 
nefrotóxicas e é uma mistura complexa de enzimas, proteínas e peptídeos que resultam em 
alterações locais e sistêmicas. Embora dados literários discordem quanto a incidência de acidentes 
botrópicos em bovinos, é consenso que estes causam consideráveis perdas econômicas à cadeia 
produtiva, o que ressalta a importância da agilidade de determinar o diagnóstico e proceder com 
tratamento adequado em tempo hábil. Diante à importância e incidência dos acidentes botrópicos 
em bovinos aliado à discordância sobre os aspectos epidemiológicos, o presente relato tem por 
objetivo descrever os achados de necropsia de um bovino envenenado naturalmente.         Uma 
novilha holandesa de oito meses de idade mantida em pastagem apresentou salivação, andar 
cambaleante e aumento de volume na região mandibular esquerda. O animal veio a óbito 12 
horas após os primeiros sinais clínicos e foi encaminhado ao setor de patologia veterinária da 
UNOESTE para exame anatomopatológico. No exame externo, além do aumento de volume 
submandibular, constatou-se corrimento nasal sero-sanguinolento e mucosas discretamente 
cianóticas. Na abertura do cadáver, observou-se necrose lingual e intenso edema hemorrágico na 
região submandibular e cervical subjacente à dois pares de lesões perfurantes cutâneas, 
simétricas, com halo hiperêmico e distantes um centímetro uma da outra. O pulmão apresentou-
se congesto, com áreas de enfisema, pontos hemorrágicos e na traqueia e brônquios observou-se 
conteúdo seroso com aspecto espumoso (edema pulmonar). No coração, visualizou-se aumento 
de volume ventricular bilateral, além de petéquias e sufusões no pericárdio e endocárdio. No 
fígado constatou-se hepatomegalia seguida de pontos multifocais tanto amarelados quanto 
enegrecidos. O baço, rins e cérebro apresentaram congestão acentuada. Os achados 
anatomopatológicos aliados ao histórico clínico permitiram o diagnóstico de envenenamento 
botrópico tendo colapso cardiorrespiratório como causa "mortis".   
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ASSOCIAÇÃO DE ACEPROMAZINA E MIDAZOLAM PARA SEDAÇÃO E EPIDURAL LOMBO- SACRA EM 
BEZERRO - RELATO DE CASO  
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A contenção química em grandes animais favorece a manipulação, diminuindo o estresse 
facilitando os exames auxiliares. O uso de tranquilizantes e sedativos seguros a campo é 
necessário devido ao manejo, mas a pratica de algumas cirurgias devem ser complementadas com 
a utilização de bloqueios locoregionais. O fenotiazinico mais potente é a acepromazina. A 
anestesia epidural consiste na injeção de anestésico local em no canal formado pela dura mater e 
o canal espinhal ósseo, podendo se diferenciar por localização alta e baixa, sendo a indicação de 
epidural lombo-sacra como fraturas de tuberosidades entre outros. O presente relato visa 
fomentar uma das varias técnicas de sedação e bloqueio local em bovinos.         Um bezerro da 
raça nelore, 8 meses, fêmea, foi encaminhado para o Hospital de Franca, com histórico de lesão 
em membro pélvico esquerdo há mais de 30 dias sem histórico de cicatrização. Foi realizado a 
sedação com acepromazina 0,5 mg/kg com 0,1 mg/kg de midazolam pela via intravenosa. O 
animal entrou em decúbito lateral dez minutos após a aplicação, foi realizada a tricotomia da 
região lombo-sacra e antissepsia. Introduzida agulha de Tuoy 16g perpendicular à coluna vertebral 
no espaço entre L7 e S1 até o rompimento do ligamento amarelo. Após realizou-se a 
administração do volume total de 4 ml. Os parâmetros clínicos não tiveram variações 
significativas, e o animal se manteve sedado durante o procedimento que durou 40 minutos. Após 
o fim do procedimento o animal se manteve em decúbito esternal por mais trinta minutos, 
levantando em seguida.  A realização de protocolos seguros para sedação de bovinos e a utilização 
de bloqueios locais são de extrema importância para a rotina cirúrgica, podendo resultar em uma 
segurança e nocicepção adequada.    
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BOTULISMO EM CÃES: RELATO DE CASO  
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Botulismo é uma intoxicação típica, causada pela ingestão da toxina produzida pelo Clostridium 
botulinum. As condições favoráveis à produção da toxina são anaerobiose e putrefação. Em 
animais de companhia é comum o histórico de consumo de lixo ou carcaça. O tratamento é 
sintomático. A identificação da presença da toxina é essencial para o diagnóstico correto da 
intoxicação por Clostridium botulinum, sendo prova biológica com camundongos uma alternativa 
viável.  O objetivo desse relato é elucidar a importância da anamnese detalhada para um 
diagnóstico diferencial e preciso, além da realização do tratamento suporte adequado.         Foi 
atendido no Hospital Veterinário UNOESTE- Presidente Prudente/SP, um cão, de nome Hulk, 
macho, com 4 anos e 4 meses de idade, da raça Labrador, com 40 Kg, apresentando paralisia 
flácida completa, em decúbito lateral. O proprietário relatou ter visto o animal revirando o lixo, e 
no retorno para casa, apresentou odor fétido e em seguida, começou a apresentar flacidez 
muscular. O proprietário também relata que não havia hipótese alguma do animal ter sofrido 
algum trauma, descartando a suspeita de algum trauma cervical. O animal apresentava sinais 
clínicos característicos da toxina do Clostidium botulinum como paralisia flácida simétrica, em 
decúbito lateral total, e seus parâmetros eram normais de acordo com o padrão da espécie 
canina. No exame clínico , apresentava frequência respiratória de 27 mpm, frequência cardíaca de 
120 bpm, temperatura de 39,1 °C. Foram pedidos os seguintes exames para avaliação geral do 
paciente: Hemograma c/ hematozoário, Urocultura, ALT/TGP, Creatinina, FA, Ureia, os quais todos 
estavam de acordo com o valor de referência da espécie. Foi realizada a inoculação do soro 
sanguíneo do animal em camundongos saudáveis para a confirmação do diagnóstico. Para o 
tratamento desse animal, foram administrados: fluidoterapia com Ringer Lactato (500ml) + 1 ml 
de vitamina B1 e 1 ml de vitamina B12, amoxicilina + clavulanato de potássio (20mg/Kg, VO, 
12/12hrs, por 10 dias), enrofloxacina (10mg/Kg, IV Bolus, 12/12 hrs, por 10 dias), meloxicam 
(0,2mg/Kg, SC, 24/24 hrs, por 5 dias). O Botulismo em cães, não tem tratamento específico, 
apenas paliativo e de suporte, é muito importante a anamnese com o proprietário, para melhor 
confirmação do diagnóstico com o histórico do animal. Animais que têm acesso livre a rua, têm 
uma maior probabilidade de ter botulismo, devido o contato com lixo e possíveis carcaças de 
animais mortos. É indicado o tratamento suporte com antibióticos, para prevenir infecções 
secundárias, devido ao decúbito por tempo prolongado, megaesôfago levando a uma pneumonia 
aspirativa, falta de exercícios e problemas renais.    
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O criptorquidismo pode ser uni ou bilateral, no entanto é mais frequente a ocorrência unilateral. 
Raças pequenas têm 2,7 vezes mais chance de sofrer a afecção quando comparadas às outras 
raças. O presente relato descreve o caso de dois cães de médio porte, que foram diagnosticados 
com criptorquidismo bilateral. Descrever a presença de criptorquidismo bilateral em dois 
caninos.         A criptorquidia, também chamada de criptorquidismo, distopia testicular, ou 
testículo não descido é um defeito testicular congênito comum em cães e gatos e consiste na 
ausência de um ou ambos os testículos na bolsa escrotal devido à descida incompleta ou à 
interrupção no seu trajeto normal de migração da cavidade abdominal para a bolsa escrotal. Pode 
ser uni ou bilateral, sendo frequente a ocorrência unilateral. Raças pequenas têm 2,7 vezes mais 
chance de sofrer a afecção quando comparadas às outras raças. Fisiologicamente, a descida dos 
testículos ocorre entre 10 a 42 dias após o nascimento, porém, o processo de descida testicular 
deve completar-se até os seis meses de idade, quando na maioria dos cães, o anel inguinal se 
fecha. Sendo assim, recomenda-se o diagnóstico definitivo após este período. O testículo retido 
pode estar localizado na cavidade abdominal, anel inguinal, canal inguinal ou tecido subcutâneo e 
é quase sempre diminuído de tamanho, consistente e de coloração escura. O diagnóstico é 
realizado por meio da palpação dos testículos, verificando-se a presença ou não dos mesmos na 
bolsa escrotal. Caso estejam retidos, pode-se ter o auxílio da ultrassonografia, que é altamente 
sensível para detectar testículos ectópicos, além de localizar o posicionamento do mesmo. Como 
tratamento, indica-se a orquiectomia, que diminui o risco de desenvolvimento de neoplasia no 
testículo retido, como seminomas e tumor das células de Sertoli, e evita riscos de torção testicular, 
devido a maior mobilidade que o testículo tem nos locais ectópicos do que dentro da bolsa 
escrotal. O presente relato descreve o caso de dois cães, de 2 e 8 anos de idade, machos, da raça 
Beagle e Poodle respectivamente, de médio porte, que foram atendidos no Hospital Veterinário 
da UNOESTE e diagnosticados com criptorquidismo bilateral. Para o diagnóstico realizou-se 
palpação da bolsa escrotal e tecido subcutâneo da região inguinal, onde se observou ausência de 
ambos os testículos. Os animais foram submetidos à ultrassonografia onde visibilizou-se o 
testículo direito e esquerdo no interior da cavidade abdominal no Beagle e no tecido subcutâneo 
pré-escrotal, na área inguinal no Poodle. Os mesmos apresentavam-se com dimensões diminuídas, 
formato mantido, contorno regular e parênquima homogêneo com ecogenicidade preservada. 
Diante disso, os animais foram encaminhados para cirurgia de orquiectomia para remoção de 
ambos os testículos. Conclui-se que a partir da realização da orquiectomia,o paciente passa a ter 
uma melhor qualidade de vida evitando-se aparecimento de neoplasias e possíveis 
metastáses.  nenhuma   
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Os equinos são acometidos por variedade de parasitos, principalmente helmintos nematódeos 
pertencentes às famílias Strongyloidea, Ascariodea e Oxyuriodea, além de moscas da família 
Gasterophilidae. A fauna parasitária em equinos além de ampla, é de grande relevância para a 
sanidade dos animais levando a alterações gastrointestinais severas que resultam em síndrome 
cólica e óbito.  Frente à relevância do poliparasitismo, o presente relato tem por objetivo 
descrever os aspectos clínicos e anatomopatológicos de um caso de poliparasitismo por Strongylus 
vulgaris, Oxyuris equi e Gasterophylus nasalis que resultou em óbito por cólica tromboembólica 
em um equino.         Um equino macho castrado pesando 330kg, com dois anos e meio de idade 
apresentando manifestações clínicas de abdômen agudo (rolamento e olhar para o flanco), foi 
atendido no Hospital Veterinário da UNOESTE. No exame clínico contatou-se motilidade intestinal 
ausente, sondagem nasogástrica produtiva (aproximadamente cinco litros de refluxo 
gastroentérico) e frequência cardíaca de 80 a 90 bpm. No exame hematológico observou-se 
hipoproteinemia, aumento do índice ictérico e acentuada leucopenia. A análise bioquímica 
revelou aumento da bilirrubina indireta, fosfatase alcalina e creatinofosfoquinase. No exame 
parasitológico foram observados 1.750 ovos por grama de fezes de Strongilideos. Frente ao 
exposto, instituiu-se tratamento suporte com fluidoterapia (ringer com lactato 24 l I.V.) 
antiinflamatórios (flunexin-meglumine 1,1 mg/Kg I.V e dexametasona 2,5 mg/Kg I.V.) e alfa-2-
agonista (detomidina 0,1 ml/100 Kg). Quatro horas após o início do tratamento o animal veio a 
óbito e foi encaminhado para análises anatomopatológicas. No exame necroscópico constatou-se 
peritonite fibrinosa seguida de ruptura de íleo associada à torção intestinal, tromboembolismo 
parasitário por Strongylus vulgaris no tronco mesentérico e gastrite ulcerativa por Gasterophilus 
nasalis, infestação maciça de Oxyuris equi no intestino grosso. Outros achados compreenderam 
petéquias e sufusões no pericárdio e endocárdio, dilatação ventricular direita, hipertrofia 
ventricular esquerda, edema pulmonar agudo, além de congestão renal, hepática e cerebral. Os 
achados anatomopatológicos permitiram o diagnóstico de cólica tromboembólica ocasionada por 
Strongylus vulgaris seguida de torsão e ruptura intestinal resultando em peritonite fibrinosa que 
culminou com o óbito do animal devido à síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Nos 
moldes em que se conduziu o caso descrito podemos afirmar que parasitas de diferentes famílias 
acometem os equinos, enfatizando a necessidade de um programa parasitológico estratégico.   
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As anomalias congênitas constituem uma série de distúrbios estruturais, funcionais e da formação 
de todo um sistema ou parte dele. São diagnosticadas logo ao nascimento e ocorrem no período 
embrionário, das quais variam de monstruosidades a pequenos defeitos. Sua ocorrência ao longo 
dos anos vem crescendo devido ao uso de técnicas como a fertilização in vitro e transferência de 
embriões. Múltiplos são os fatores que desencadeiam as anomalias, podendo ser de origem 
nutricional, infecciosa, agentes químicos e teratogênicos, uso de cortisona, ingestão durante a 
gestação de plantas tóxicas, traumatismos, falhas de manejo e os processos realizados in vitro.  Se 
tratando de anomalias congênitas é um tema que apresenta pouca literatura, por isso objetivou-se 
avaliar os nascimentos e comparar com a literatura.         Foi realizado um estudo de anomalias 
congênitas ocorridas em uma propriedade no município de Presidente Epitácio, no interior do 
estado de São Paulo em bezerros da raça nelore, nascidos de receptoras mestiças de embriões 
produzidos in vitro (PIV). Foi realizada observação dos bezerros nascidos entre 24/10 de 2010 e 
24/01 de 2011. . A ocorrência das anomalias foi de 7,5% dos 200 partos ocorridos, sendo que a 
média nacional é de 3%. Das anomalias encontradas, houve predomínio das que afetam o sistema 
nervoso e muscular. As alterações congênitas foram classificadas ao nascimento, sendo que dos 15 
bezerros com anomalia, 5 apresentavam apenas problemas articulares e 3 animais com 
hidrocefalia. Dois bezerros apresentaram aracnomelia, dois animais apresentaram espinha bífida e 
um apresentou a língua pra fora da cavidade bucal sendo o único que sobreviveu até 48 horas, 
sendo posteriormente descartado. Dos animais com anomalias associadas, um apresentou 
associação de hidrocefalia, "paunch calf" e aracnomelia; e, um apresentou associação de 
hidrocefalia, problema articular e diprosopia. Poucos são os trabalhos sobre a ocorrência de 
anomalias congênitas no país, devido a isto, a importância deste relato de caso foi fundamental.   
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A doença inflamatória intestinal que acomete os felinos trata-se de um distúrbio crônico 
caracterizado pela infiltração de células inflamatórias na parede gastrointestinal e sua 
predominância envolve a infiltração linfocitária-plasmocítica e linfocítica. Embora a causa do 
processo possa ser idiopática, mecanismos imunomediados, mecânicos (corpo estranho) e 
neoplásicos são listados como potenciais causadores da desordem. O tratamento se baseia em 
suporte nutricional, antiemético, anti-inflamatório e muitas vezes imunossupressivo. Uma das 
terapias anti-inflamatória atuais inclui como protocolo de escolha o uso da budesonida, um 
corticosteroide recentemente empregado devido sua ação local, pouca absorção sistêmica e raros 
sinais clínicos de efeitos colaterais. O presente trabalho visa fomentar a terapêutica da doença 
inflamatória intestinal em uma gata pouco responsivo devido existência de corpo estranho linear 
associado ao quadro.         Foi atendida no Hospital Veterinário da Universidade de Franca, uma 
gata sem raça definida, de seis anos de idade apresentando hiporexia há seis meses, vômito 
crônico em mesmo período e anorexia há sete dias, com notável emagrecimento progressivo, 
hipodipsia e melena. Ao exame físico animal apresentava desidratação grave, prostração 
significativa, mucosas pálidas e desconforto abdominal. O exame laboratorial revelou anemia 
regenerativa, leucocitose, por neutrofilia sem desvio a esquerda, porém sem alterações em 
valores bioquímicos de perfil hepático e nem de perfil renal. A paciente foi então submetida ao 
exame ultrassonográfico abdominal o qual evidenciou alças intestinais espessas, sugerindo doença 
inflamatória intestinal. O animal recebeu sonda esofágica para manutenção do aporte nutricional 
adequado. A terapia inicial incluiu a internação do animal para fluidoterapia intravenosa, uso de 
mirtazapina (3,7mg/kg/VO a cada 72 horas), budezonida (1mg/SID/VO), e suporte para êmese 
(omeprazol - 0,5mg/kg/SID e ondansentrona - 0,4mg/kg/SID). A partir da introdução da terapia 
descrita acima, houve melhora discreta do quadro. Considerando a pouca melhora obtida a 
laparotomia foi realizada seguida de biopsia intestinal. A histopatologia revelou enterite 
linfoplasmocitária e enterite linfocítica. A terapia anti-inflamatória com budesonida foi reiniciada 
no pós-operatório imediato, assim como, a inclusão de antibióticos e analgesia. Após três dias de 
procedimento animal desenvolveu peritonite e evoluiu a óbito. A necropsia revelou a existência de 
corpo estranho linear que se estendia desde a base da língua até porções finais de intestino e 
estava englobado com a mucosa do órgão, sugerindo a cronicidade e a provável causa da doença 
inflamatória intestinal e dos sinais clínicos observados. O animal em questão apresentou melhora 
do quadro com a terapia inicial com budesonida, porém essa melhora não foi mais significativa 
devido à existência de corpo estranho linear crônico.   
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As enfermidades do disco intervertebral são doenças neurológicas freqüentemente encontradas 
na prática clínica. O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico variando de acordo com os achados 
clínicos. A eletroacupuntura vem ganhando espaço e adeptos na medicina veterinária, e a sua 
utilidade vem sendo cada vez mais estuda. A sua grande vantagem é ser uma forma de 
tratamentos menos incisivos e também de menor custo, obtendo resultados significativos com 
menos efeitos colaterais para os animais, obtendo mais uma forma eficaz e segura de tratamento, 
justificando assim o presente relato. O presente relato visa fomentar o conhecimento sobre o 
tratamento com eletroacupuntura em doenças do espaço intervertebral.         Um cão da raça 
Shitzu, 4 anos, 6kg, macho, foi encaminhado para o Hospital Veterinário de Franca com histórico 
de "pisão" na região torácica há dois dias. O proprietário relatou, que após o trauma o animal não 
se movimentava com os membros posteriores. No exame físico o animal apresentava panículo 
diminuído na região L1-L2, dor superficial presente e propcepção ausente em ambos os membros. 
No exame radiográfico foi detectado uma diminuição do espaço intervertebral na região de T13-
L1. A partir do exame físico foi instituído a terapia clínica utilizando eletroacupuntura 2 vezes na 
semana com 10 mA de potência e frequência 3 Hz - 15 Hz nos pontos: Bai-Hui, B23, B21,B20, B19, 
B18, VG14 e acupuntura nos pontos B60, VG20, R3, B40. Na terceira sessão animal já se 
movimentava com os membros posteriores, com o déficit propceptivo diminuído, a terapia foi 
continuada por mais 4 sessões 1 vez ao dia. Na sétima sessão o animal já se movimentava 
normalmente sem sinais neurológicos. Concluímos que a eletroacupuntura em frequência baixa é 
uma excelente opção de tratamento para a diminuição do espaço intervertebral quando 
diagnosticado de forma rápida.   
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A erisipela consiste em uma doença infecto-contagiosa causada por bactérias do gênero 
Erysipelothrix spp. Esta infecção pode ocasionar lesões cutâneas, articulares, cardíacas ou 
septicemia, além de causar aborto; tornando-se de relevância quando ocorre em um rebanho, 
podendo refletir em perdas econômicas, seja pelo aumento na mortalidade ou rebaixamento das 
carcaças no frigorífico. A manifestação clínica pode ocorrer na forma hiperaguda que causa morte 
rápida devido ao quadro septicêmico; aguda por lesões articulares e cutâneas, que progridem a 
áreas de necrose; enquanto que na subaguda e crônica as lesões cutâneas manifestam-se 
somente quando há baixa na imunidade do portador.  O presente relato tem por intuito descrever 
a ocorrência de um caso de erisipela em um cachaço destinado à reprodução.          Foi 
encaminhado ao setor de Clínica Médica de Grandes Animais do HV-UNOESTE um cachaço de três 
anos com aproximadamente 250kg. O animal pertence à suinocultura da própria instituição e era 
utilizado para fins reprodutivos, permanecendo separado das fêmeas até o momento da 
cobertura. O funcionário responsável relatou que o animal apresentara lesões avermelhadas na 
pele por todo o corpo, mas não havia qualquer outro sintoma. Ao ser examinado o animal 
apresentava-se febril e com lesões cutâneas eritematosas. Os demais animais do rebanho também 
foram examinados, entretanto somente uma fêmea matriz apresentou sinais clínicos 
correlacionados aos do cachaço. Com relação ao histórico das matrizes não haviam registros de 
aborto ou infertilidade. Dessa forma o diagnóstico presuntivo foi de erisipela e o tratamento 
instituído foi com aplicação intramuscular de Penicilina® e Oxitetraciclina®, durante cinco dias e 
esta última também por via oral misturada na ração por vinte dias, em ambos animais, enquanto 
os demais foram vacinados com Suiven®. Durante o tratamento o cachaço foi afastado das suas 
atividades e ambos os animais permaneceram isolados dos demais. Ao final do tratamento as 
lesões haviam sumido não ocorrendo recidiva, entretanto o cachaço não foi mais utilizado para 
procriação, sendo direcionado para terminação e abate. Até o atual momento nenhum outro 
animal do rebanho apresentou sinais condizentes com erisipela.  A erisipela constitui uma doença 
limitante na criação de suínos devido às perdas econômicas ocasionadas por ela, entretanto em 
muitos rebanhos animais portadores assintomáticos estão presentes e passam desapercebidos. 
Estes animais são importantes fontes de infecção e propagação da doença e se faz necessário que 
sejam descartados quanto antes do rebanho, com intuito de prevenir a disseminação da doença e 
reduzir o impacto causado por esta. Neste sentido deve-se identificar precocemente qualquer 
sinal clínico sugestivo de erisipela no rebanho para controla-la até que se consiga erradica-la.    
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A esplenose consiste em uma condição benigna na qual há presença de um baço acessório, 
raramente provocando sintomas ou complicações; a importância do seu reconhecimento e 
caracterização em exames de imagem reside na sua distinção de linfonodos e, quando em 
localização intraparanquimatosa em outros órgãos diferenciar de possíveis nódulos neoplásicos. 
Baços acessórios comumente estão localizados nos ligamentos gástricos, mas podem ser 
encontrados sobre o pâncreas e raramente, omento. Geralmente totalizam 2 a 6 em número e são 
anomalias congênitas comuns em humanos, entretanto em animais domésticos são dificilmente 
encontrados, sendo comumente achados de necropsia ou em laparotomia exploratória. O objetivo 
deste trabalho é relatar um caso clínico de esplenose em uma cadela com leishmaniose.         Foi 
atendido no Hospital Veterinário da UNOESTE uma cadela, SRD, 10 anos, 15 kg, apresentando 
lesões de pele de difícil resolução, onicogrifose, otite, distensão abdominal e emagrecimento 
progressivo. O animal foi examinado e testado com Elisa rápido para leishmaniose, mas não se 
mostrou reativo, também se fez raspado cutâneo e tricograma, demonstrando presença de 
artrósporos fúngicos. No exame ultrassonográfico abdominal evidenciou-se esplenomegalia, com 
leve aumento difuso da ecogenicidade do parênquima, contornos definidos, superfície lisa, 
margens finas, quadro compatível com possibilidade de hematopoese extramedular; também se 
visualizou uma área arredondada, hipoecóica, medindo aproximadamente 0,55 cm em porção 
caudal esplênica, compatível com possível hiperplasia nodular benigna. O animal foi submetido a 
uma laparotomia exploratória na qual foi coletado material para biópsia. O conteúdo consistia em 
uma massa sólida que se apresentava aderida à veia cava abdominal e ao pâncreas com 
dimensões de 4cm semelhantemente a um tumor. No exame histopatológico demonstrou-se 
características histológicas compatíveis com um baço e ausência de células neoplásicas. Alguns 
dias após a cirurgia procedeu-se com eutanásia, pois o animal não apresentava mais expectativa 
de vida. Uma amostra de pele foi coletada para realização do diagnóstico definitivo da dermatite; 
foi visualizado no exame histopatológico acentuado infiltrado inflamatório morfonuclear, 
composto por linfócitos, macrófagos, plasmócitos e poucos neutrófilos, além de microrganismos 
compatíveis com formas amastigotas de Leishmanias spp. no citoplasma de macrófagos. Dessa 
forma o diagnóstico concluído foi de Leishmaniose, entretanto neste caso a esplenose foi um 
achado da laparotomia exploratória. O exame ultrassonográfico foi utilizado como uma triagem 
para a indicação da cirurgia, pois evidenciou uma formação similar a neoplasia, entretanto a falta 
de descrição das alterações compatíveis com esplenose em animais tornam o diagnóstico preciso 
desta afecção, através desta ferramenta, dificultoso.   
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FIBROSSARCOMA PERIOSTEAL EM PALATO MOLE: RELATO DE CASO  
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A cavidade oral de cães e gatos é formada de uma estrutura complexa, composta de vários tecidos 
capazes de originar neoplasias. Estas ocupam o quarto lugar entre as neoplasias de cães e gatos, 
ficando atrás das neoformações mamárias, genitais e cutâneas. Nos cães, as raças que apresentam 
maior predisposição são o Poodle e Cocker Spaniel, mas podem também acometer, com grande 
frequência, cães sem raça definida. Dentre as neoplasias orais conhecidas, as que mais acometem 
raças de menor porte é o melanoma; já em raças de grande porte são os fibrossarcomas. As 
regiões anatômicas de maior prevalência são gengiva, lábio, tonsila e palato. Relata-se um caso de 
fibrossarcoma em palato mole em um cão fêmea, SRD, 6 anos, apresentando anorexia, dispneia, 
secreção nasal purulenta e suspeita de corpo estranho cervical, com histórico de aumento de 
volume no palato após 4 meses do início da sintomatologia.         Foi atendido no Hospital 
Veterinário da UNOESTE um cão fêmea SRD, seis anos, apresentando anorexia, dispneia, secreção 
nasal serosanguinolenta e aumento de volume em região cervical. Para diagnostico foram 
realizados exames ultrassonográficos e radiográficos, ambos sem alterações. Foi visualizado 
aumento de volume na região de palato mole, sendo realizada biopsia com resultado de 
hiperplasia glandular. Como forma de tratamento, foi realizada a passagem de sonda gástrica para 
alimentação. Após 10 dias internada com antibioticoterapia, o aumento de volume no palato mole 
desapareceu e o animal retornou para casa. Em 19 dias, o animal retornou com piora do quadro 
onde realizou-se exame de cultura e antibiograma da secreção nasal, evidenciando a presença de 
várias bactérias sensíveis a Gentamicina e Amicacina. Foi para casa com antibioticoterapia 
sistêmica de Gentamicina, retornando após 21 dias com dispneia grave, caquexia e aumento 
significativo do volume em palato mole. Optou-se pela realização da eutanásia e após necropsia, 
obteve-se diagnostico de fibrossarcoma em palato mole.  As neoplasias orais têm grande 
relevância na saúde dos animais, pois podem ocasionar metástases rapidamente. Como os tutores 
não costumam avaliar com frequência a cavidade oral de seus animais, quando notadas, estas 
alterações já estão em estágio avançado. A partir do diagnóstico é possível definir qual melhor 
opção de tratamento, sendo o de eleição para casos de neoplasias orais a excisão cirúrgica da 
neoplasia, utilizando-se margem de segurança com aproximadamente 2 cm de bordos sadios, para 
melhor qualidade de vida do animal.   
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GIARDIASE EM POGONA VITTICEPS (DRAGÃO BARBUDO): RELATO DE CASO.  
 

ELLYN AMANDA FONSECA MARTINS  
 

O dragão barbudo, Pogona vitticeps é um réptil, pertence à ordem Squamata, família Agamidae. 
Animal exótico da região da Austrália, hábitos semiarbóreos e adapta-se a uma grande variedade 
de habitats, desde o deserto à floresta seca. Nas leis australianas a exportação da espécie nativa é 
proibida. Por ser uma espécie dócil, podendo atingir idade de 10 a 15 anos e de fácil manuseio, 
cresceu o interesse como pet de companhia. Um dos problemas que vem ocorrendo, quando 
submetidos a condições estressantes decorrentes de captura, transporte, novo ambiente, 
mudança alimentar, exposição, os animais tanto exótico como silvestres sofrem queda da 
capacidade imunológica, podendo desenvolver quadros infecciosos. A giardíase é uma doença 
causada pelo protozoário flagelado Giardia spp., pode parasitar o intestino delgado de aves, 
répteis e mamíferos. Acomete com maior frequência animais jovens com sistema imunológico 
baixo e também o homem, sendo considerada uma importante zoonose. Apresenta duas formas, 
o trofozoíto, estágio ativo e móvel e, o cisto, estágio latente e resistente. O ciclo é monoxeno, 
infecção via oral por alimento e/ou agua contaminado. O sinal clinico varia desde indivíduos 
assintomáticos com a eliminação dos cistos no ambiente podendo contaminar outros animais e o 
homem. Sinal clássico: presença fezes pastosas fétidas, diarreia aguda e autolimitante ou 
persistente, má absorção e perda de peso. Raramente apresenta febre, pois são animais 
ectotérmicos.  Objetivou-se relatar um caso clínico e tratamento da giardíase em 
pogona.        IBIMM Foi avaliado no Instituto de Biologia Marinha e Meio Ambiente, uma fêmea de 
pogona, 8 meses de idade, 300g, mantido como pet de companhia, apresentando apatia, fezes 
aquosa e fétida. Coabitava em terrário 1mx40cmx60cm e tampa telada. Substrato de grama 
sintética, iluminação artificial UVA e UVB, ausência de pedra aquecedora. Alimentação: tenébrio, 
baratas e grilo, suplementados com carbonato de cálcio, porém animal não estava consumindo 
verduras e frutas. Água trocada em dias alternados. Higienização semanal com amônia 
quaternária. No mesmo ambiente transitavam cães e gatos. O diagnostico foi estabelecido após 
anamnese, exame clínico e exame microscópico, direto (movimentação dos trofozoítos). Foi 
instituído tratamento com Giardicid suspensão (metronidazol 50 mg + sulfadimetoxina 50mg) na 
dose de 20mg/kg/12 em 12 horas/5 dias consecutivos, suplementação vitamínica com Hemolitan 
gold, sendo 1 gota/24 horas/10 dias e indução alimentar por gavagem em dias alternados, até o 
retorno do apetite e alimentação espontânea.  Conclui-se que pogonas podem ser contaminados 
por Giardia spp. Presente em alimentos, bem como água, ou contato com homem ou outro 
animais contaminados que também pode ser uma fonte de infecção. O diagnóstico pode ser feito 
pela visualização de trofozoítos de Giardia spp. em lâminas com fezes frescas e visualização direta 
em microscopia. O tratamento foi eficiente após 10 dias e novo exame microscópico.    
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INJURIA RENAL AGUDA EM UM PACIENTE SUBMETIDO A AMPUTAÇÃO DE MEMBRO APÓS 
LOXOCELISMO: RELATO DE CASO  

 
MATHEUS ROCHA RIBEIRO  

MAYRA CLAUDINO VILLA  
SUELLEN RODRIGUES MAIA  

TIAGO MACHADO CARNEIRO LUCERA  
ISABELLA NOGUEIRA SANTANA  

 
Acidentes causados por picada de aranha do gênero Loxocesles estão cada vez mais sendo 
estudados devido a algumas características clássicas. Alguns casos podem causar algumas reações 
sistêmicas, incluindo a injúria renal aguda. Existe duas clasifficações para a sua picada: a forma 
cutânea no qual evolui com úlcera necrosada e a sistêmica com hemólise intravascular e 
insuficiência renal. A característica lesão dermo-necrótica é resultado dos efeitos diretos do 
veneno nas membranas celulares e basais,assim como na matriz extracelular. A interação inicial do 
veneno com os tecidos causa ativação de complemento, migração de neutrófilos polimórficos, 
liberação de enzimas proteolíticas, liberação de citocinas, agregação plaquetária,e alterações no 
fluxo sanguíneo que resultam em edema e isquemia, com o desenvolvimento de necrose. Existem 
poucos estudos sobre os efeitos diante da função renal justificando a importância desse relato. O 
presente relato visa fomentar o conhecimento sobre a ocorrência da imjúria renal aguda por 
loxoscelismo em cães.         Um cão da SRD, 11 anos, 22kg, macho, foi encaminhado para a Clínica 
Quatro Patas com histórico de vômito, hiporexia, oligodipsia, há 10 dias após a amputação de 
membro posterior esquerdo devido a picada de aranha do gênero loxoscele ocorrido 13 dias 
antes. No exame físico, o animal se apresentava apático, T° 38,8, frequência cardíaca 158 bpm, 
frequência respiratória 52mpm, desidratação 6%, débito urinário 0,5 ml/kg/h. Foi realizado o 
exame bioquímico para verificação da função renal e urinálise (densidade 1,010), no qual 
apresentava anemi e azotemia (uréia 208 mg/Dl, Creatinina 11,3 mg/Dl) O animal recebeu 
fluidoterapia 15ml/kg/h por 4 horas. Após 3 horas de inicio do procedimento o animal apresentou 
uma parada cardiorespiratória, sem sucesso na reanimação. A lesão renal ocorreu devido a uma 
reação nefrotóxica e hemolítica do veneno. Os sintomas após a picada da aranha pode ocorrer em 
até 72 horas, mas autores relatam ser muito comum antes de 24 horas. O veneno da aranha do 
gênero Loxosceles libera diversas enzimas, e uma delas é a fosfolipase D, a qual está relacionada à 
dermonecrose, hemólise, trombocitopenia e insuficiência renal. Autores relatam que a 
insuficiência renal aguda pode ocorrer de 8 a 10 dias após a picada, o que ocorreu neste caso com 
13 dias após a lesão. A anestesia realizada para a cirurgia de amputação do membro, pode ter sido 
um fator contribuinte para o ocorrido. O diagnóstico por acidente com Loxosceles raramente é 
baseado na identificação da aranha, pois depende da capturar da aranha sendo na maioria dos 
casos baseado nos sinais clínicos e nos sintomas. Neste caso, a identificação da aranha através de 
fotos do proprietário e o rápido atendimento em menos de 48 horas após a picada, foi 
fundamental para o diagnóstico definitivo. Concluímos que o rápido diagnóstico é fundamental 
para o sucesso do tratamento, devido à rápida progressão.   
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INTOXICAÇÃO POR CANNABIS SATIVA EM CÃO: RELATO DE CASO  
 

BEATRIZ CRISTINA CLAUDINO MATARUNA  
MAYRA CLAUDINO VILLA  

GIOVANA JOSÉ GARCIA ESTANHO  
DIENIFFER PARDO CASAVECHIA  

 
A Cannabis sativa, ou maconha, é uma herbácea da família Cannabaceae, e os animais intoxicam-
se através da ingestão de suas folhas e flores, ou ainda pela inalação de fumaça produzida pela 
queima das mesmas. No caso da intoxicação através da ingestão, ocorre rápida absorção e 
metabolização das toxinas, sendo estas eliminadas gradativamente pelas fezes, bile e urina. O 
contato por inalação gera um quadro clínico mais grave, já que a absorção via respiratória pode 
evoluir para coma e óbito, de acordo com a quantidade inalada da substância. O objetivo foi 
relatar os efeitos da intoxicação acidental por ingestão da Cannabis sativa em um filhote canino, e 
a ação terapêutica de suporte dos sinais clínicos do mesmo.         Foi atendido no dia 02/07/2016, 
numa Clinica Veterinária particular, um canino da raça Maltês, macho, pesando 1,800 kg, com 3 
meses de idade. Realizou-se uma breve anamnese, onde a proprietária relatava que o animal 
havia ingerido uma quantidade aproximada de 10 gramas de maconha e o cão apresentava êmese. 
Durante o exame clínico, foram observados sinais como hipersensibilidade de manipulação, 
midríase, ataxia, taquicardia, hipertermia. O animal foi encaminhado para internamento e durante 
o período vocalizou excessivamente até passar os efeitos alucinógenos da substância. A conduta 
terapêutica prestada foi de suporte aos sinais clínicos identificados. Institui-se fluidoterapia de 
Ringer com Lactato (0,2mL/minuto em 24 horas); Furosemida (2,5mg/kg via intravenoso, SID), 
aumentando assim a excreção da substância; Escopalamina (0,5 mg/ animal via intramuscular, 
SID); Lactulose (0,5 mL/ kg via oral, BID), promovendo aumento da motilidade do trato 
gastrointestinal eliminando assim, em menor espaço de tempo a substância tóxica; Ranitidina 
(1,5mg/ kg via oral, BID) evitando a êmese. Após 24 horas, o paciente foi liberado do 
internamento, com seu quadro vital estabilizado, e com prescrição domiciliar de Acetil metionina 
(15,00 g), Cloridrato de colina (10,00 g), Cloridrato de arginina (0,50 g), Inositol (1,00 g), Cloridrato 
de tiamina (0,50 g), Riboflavina (0,05 g), Cianocobalamina (4,00 mg), Nicotinamida (1,00 g), 
Veículo q.s.p.(100,00 mL), sendo 2mL via oral, BID, durante 3 dias). Conclui-se com este relato de 
caso, que a intoxicação acidental por Cannabis sativa é mais comum pela ingestão (via oral), sendo 
possível também pela via respiratória, onde o caso é mais grave, e que o quadro clínico do 
paciente depende completamente da quantidade da substância ingerida/inalada e do tempo para 
intervenção médico veterinária. No presente relato verifica-se que o tratamento de suporte para o 
caso de intoxicação via oral é de intensa importância para a eliminação da substância e 
manutenção da vitalidade do animal, não sendo necessária nenhuma outra intervenção mais 
complexa.   
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LEIOMIOMA UTERINO E CARCINOMA MAMÁRIO EM CADELA (CANIS LUPUS FAMILIARIS)  
 

BRUNA MARTINS DA SILVA  
IVAN FELISMINO CHARAS DOS SANTOS  
THIAGO GABRIEL MONTEIRO CARDOSO  

JOICE FRANCIELE SOARES  
LARISSA GRAMOSTINI  

MARIA GABRIELA PICELLI DE AZEVEDO  
FERNANDA ZULIANI  

MATHEUS DANIEL BURATO BERNO  
 

Leiomioma uterino é uma neoplasia benigna de origem mesenquimal de crescimento lento e não 
invasivo. Acomete cadelas idosas e de meia idade, de porte médio à grande. O corrimento vaginal 
com presença ou não de compressão dos órgãos adjacentes são os sinais clínicos mais expressivos. 
O tratamento é realizado pela ovário-histerectomia. O carcinoma mamário é uma neoplasia 
maligna de crescimento rápido e associado à metástase. Pode acometer cadelas de todas as 
idades. A citopatologia e o exame histopatológico são os exames de escolha para o diagnóstico 
definitivo. O tratamento é realizado pela exérese cirúrgica de toda cadeia mamária acometida. 
Visto que o leiomioma uterino acomete em maior porcentagem cadelas de médio e grande porte, 
e raramente em conjunto com o carcinoma mamário. O objetivo do presente caso foi descrever 
um caso de leiomioma uterino e carcinoma mamário em uma cadela de oito anos de idade, raça 
Yorkshire Terrier.           Durante o exame físico foi observada neoformação em glândula mamária 
torácica caudal direita, e em glândula mamária abdominal cranial e caudal esquerda. O exame 
citopatológico foi sugestivo para carcinoma mamário. Hemograma, os exames bioquímicos séricos 
renais e hepáticos permaneceram dentro dos padrões normais da espécie. O exame radiográfico 
torácico e ultrassonográfico abdominal não evidenciaram alterações significativas. Foi realizada a 
mastectomia unilateral, precedido pela ovário-histerectomia pela região lateral abdominal 
(flanco). Durante o trans-operatório foi observado a presença de neoformação de formato 
esférico em no corno uterino direito. O exame histopatológico das neoformações mamárias e da 
neoformação do corno uterino foi de carcinoma mamário e leiomioma uterino com hiperplasia 
endometrial, respectivamente. Trinta dias após o procedimento cirúrgico foi realizado a 
mastectomia contralateral, e o resultados histopatológico foi o de carcinoma mamário. A cadela 
retornou 10 dias após os procedimentos cirúrgicos e não foi observada nenhuma alteração no 
exame físico e laboratorial. Concluiu-se que o leiomioma uterino é uma neoplasia benigna que 
pode acometer cadelas de pequeno porte, podendo surgir na presença de carcinoma mamário. 
Não foi possível correlacionar o leiomioma uterino com o carcinoma mamário, contudo, a 
presença da hiperplasia endometrial focal pode estar associada com a presença do leiomioma 
uterino.   
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LESÕES NEUROLÓGICAS, HEPÁTICAS E RENAIS EM CÃES COM LEISHMANIOSE VISCERAL 
NATURALMENTE INFECTADOS: DESCRIÇÃO DE SETE CASOS.  
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ELISÂNGELA OLEGÁRIO DA SILVA  
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ROSA MARIA BARILLI NOGUEIRA  
PAULO FELIPE IZIQUE GOIOZO  

 
Leishmania sp. é um protozoário da família trypanosomatidae, transmitido principalmente por 
flebotomíneos (Lutzomia), são parasitas de humanos, cães e outros mamíferos, podendo ser 
classificada em leishmaniose cutânea, mucocutânea e visceral, dependendo do local geográfico e 
manifestações clínicas. O diagnóstico é confirmado através da visualização do microrganismo na 
citologia ou histologia, sendo facilmente encontrado em medula óssea, linfonodo, baço ou fígado. 
Lesões neurológicas vem sendo descritas, porém, não há evidências do parasito no tecido 
nervoso As descrições apresentadas neste estudo têm por objetivo relatar as alterações 
histopatológicas no sistema nervoso central, rins e fígado encontradas em cães naturalmente 
infectados com Leishmania sp.          Sete cães adultos, sendo quatro machos e três fêmeas, com 
diagnóstico sorológico positivo para leishmaniose e manifestação clínica foram encaminhados 
para o setor de patologia animal do hospital veterinário da Universidade do Oeste Paulista após 
eutanásia para exame necroscópico. Coletou-se fragmentos de fígado, rins e cérebro para 
confecção de lâminas histológicas coradas com hematoxilina e eosina e realizou-se imprint de 
baço, linfonodo poplíteo e medula óssea, sendo confirmado a presença do protozoário em todas 
as amostras. Macroscopicamente, todos animais apresentaram hepatoesplenomegalia, congestão 
e hemorragia tanto em rins quanto em cérebro, além de linfonodomegalia. Na análise histológica 
do tecido nervoso de todos os animais foram evidenciados nódulos gliais, congestão e 
cromatólise. Em dois animais constatou-se hemorragia focal e em três casos visualizou-se 
infiltrado inflamatório mononuclear com predomínio de macrófagos nas meninges. No fígado de 
todos animais a microscopia revelou acentuada vacuolização citoplasmática, áreas multifocais de 
necrose e infiltrado mononuclear com predomínio de macrófagos. Nos rins, os achados 
compreenderam vacúolos citoplasmáticos e necrose nas células tubulares, glomeruloesclerose e 
infiltrado inflamatório mononuclear com predomínio de macrófagos no interstício. Nos moldes em 
que se conduziu estas descrições podemos concluir que assim como no fígado e rins, lesões no 
sistema nervoso central ocorrem em cães naturalmente infectados com Leishmania sp., mesmo 
que o protozoário não tenha sido visualizado, indicando a necessidade de novos estudos inerentes 
a fisiopatogenia desta afecção.   
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LINFADENITE CASEOSA EM TRÊS OVINOS: RELATO DE CASO  
 

MARINA GONÇALVES AVANTE  
YURI FERREIRA VICENTINI  

LUIS CARLOS VIANNA  
 

A Linfadenite Caseosa (LC) diz respeito a uma afecção de grande relevância tanto para a 
ovinocultura como para a caprinocultura, pois é responsável por um grande impacto nestas 
criações, acarretando inúmeras perdas econômicas. A LC é causada pela a infecção e proliferação 
da bactéria intracelular facultativa Corynebacterium pseudotuberculosis, um coco-bacilo, 
pleomórfico, Gram positivo, não esporulado e anaeróbico facultativo. Nos ovinos e caprinos a LC 
possui evolução crônica e causa lesões supurativas, caracterizadas por abscessos encapsulados no 
tecido subcutâneo, linfonodos e até mesmo em órgãos internos. O diagnóstico precoce e o 
isolamento dos animais doentes é de extrema importância, pois a transmissão e propagação do 
agente se faz pelo contato dos animais saudáveis com as secreções dos animais doentes, 
principalmente da secreção supurada dos nódulos.  Este trabalho tem por finalidade relatar três 
casos simultâneos e confirmados de Linfadenite Caseosa em ovinos de um mesmo 
rebanho.         Foram diagnosticados com Linfadenite Caseosa pelo setor de Clínica Médica de 
Grandes Animais do Hospital Veterinário da Universidade do Oeste Paulista (HV-UNOESTE) três 
ovinos da raça Dorper; duas fêmeas e um macho, destinados à reprodução. Eles fazem parte de 
um rebanho composto por 52 animais. O principal e único sinal clínico observado nos animais 
doentes foi o aumento de volume e a presença de nódulos na região da cabeça, principalmente 
nos linfonodos mandibulares e parotídeos. Ao identificar os sinais clínicos, todos os animais foram 
inspecionados e os doentes separados dos demais imediatamente. Para concluir o diagnóstico 
procedeu-se com a punção aspirativa com agulha fina (PAAF) e realização de citologia do conteúdo 
drenado. Utilizou-se dois tipos de colorações na citologia, a de Gram e Panótico rápido. As laminas 
apresentaram-se com presença de "fundo sujo" e bactérias coco-bacilos Gram positivos, sugestivo 
de C. pseudotuberculosis. No cultivo bacteriano do conteúdo drenado em placa de Petri com Agar 
Sangue e observou-se o padrão de hemólise total característico do C. pseudotuberculosis. 
Pentabiótico® IM por 5 dias e lavagem dos nódulos com solução iodada a 10% e massagem com 
DM-GEL® por 7 dias foi o tratamento instituído. Durante o período de tratamento e isolamento 
dos animais doentes. Após a conclusão do tratamento houve a reintrodução dos animais ao 
rebanho. Este relato fomenta a presença do Corynebacterium pseudotuberculosis e da Linfadenite 
Caseosa na região do Oeste Paulista, no município de Presidente Prudente. Vários relatos e 
trabalhos já foram realizados na região de Birigui e Araçatuba, mas nenhum em Presidente 
Prudente.    
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MAXILECTOMIA PARCIAL EM CÃO PARA REMOÇÃO DE HEMANGIOPERICITOMA ORAL: RELATO DE 
CASO  

 
ANDRESSA RIZZATO STEVANATTO  

GABRIEL MONTORO NICÁCIO  
 

A cavidade oral é um dos locais mais afetado por neoplasias em cães e gatos, podendo ser 
benignas ou malignas. O hemangiopericitoma é uma neoplasia mesenquimal de malignidade 
variável que acomete os tecidos moles e se origina a partir de pericitos, podendo evoluir para 
metástase em até 20% dos casos. As neoplasias malignas exigem maior margem de segurança, o 
que implica, em diversas ocasiões, na realização de ostectomias, como maxilectomias. A cirurgia é 
o tratamento mais frequentemente utilizado para o controle local de tumores da cavidade oral. A 
meta cirúrgica nestes casos é a ressecção curativa e manutenção da função local, obtendo bom 
resultado estético.  Objetivou-se relatar um caso clinico de maxilectomia parcial esquerda em cão 
macho, SRD, que apresentava recidiva de hemangiopericitoma em mucosa oral, com início de 
degeneração óssea local.         Foi atendido no Hospital Veterinário da UNOESTE um cão SRD, 
quatro anos, macho, que apresentava disfagia e histórico de retirada de hemangiopericitoma há 
10 meses. Na inspeção da cavidade oral verificou-se o crescimento de tecido anormal na região do 
canino esquerdo com 8cm de diâmetro. Foi realizado novo exame citológico com resultado de 
Hemangiopericitoma. Um raio-X do crânio evidenciou perda de radiopacidade óssea local. Como 
forma de tratamento, preconizou-se a remoção cirúrgica da massa com margem de segurança 
significativa, optando-se pela maxilectomia parcial. Após sedação com Morfina 0,5mg/kg e 
Acepram 0,03mg/kg, indução com Propofol 4mg/kg e manutenção com Isofluorano, foi realizada a 
incisão da mucosa com lamina de bisturi 24 ao redor da massa, com 1,5cm de margem, até a 
ressecção do tecido, expondo a maxila no local da excisão com o auxílio de serra oscilatória. A 
hemorragia foi controlada ligando os vasos identificáveis e por pressão em outras áreas. 
Aproximação da mucosa e submucosa para fechamento da ferida cirúrgica com nylon 3-0 em 
pontos simples separados em duas camadas para diminuir a tensão na mucosa, evitando o 
rompimento da sutura. No pós-operatório imediato notou-se um afundamento da região nasal 
esquerda. O animal foi tratado com antibióticoterapia sistêmica por via intravenosa, analgésico 
por via intramuscular, anti-inflamatório e protetor gástrico por via subcutânea. Iniciou 
alimentação liquida durante os primeiros 5 dias, passando a alimentação pastosa durante os 
próximos 10 dias, sendo liberado no 7º dia pós cirurgia, com data de retorno em 7 dias. O animal 
retornou para reavaliação e apresentou diminuição do afundamento da região nasal esquerda, 
ganho de peso, melhora no apetite e disposição. Conclui-se que o exame citológico, juntamente 
com o achado radiográfico, foram importantes para firmar o diagnóstico, escolher o tratamento e 
elaborar o prognóstico. Sendo que o procedimento cirúrgico de maxilectomia parcial foi efetuado 
para retirada total do tumor com margem segura, na tentativa de inibir nova recidiva e metástase, 
proporcionando melhora na qualidade de vida do animal.   
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OVÁRIOS POLICÍSTICOS EM CADELA IDOSA  
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LUÍZA RODRIGUES DALE VEDOVE MORENO  

GABRIEL MONTORO NICÁCIO  
PAULO FELIPE IZIQUE GOIOZO  

RENATA NAVARRO CASSU  
 

Descrever a alteração ultrassonográfica ovariana visibilizada no exame ultrassonográfico 
abdominal exploratório de uma cadela idosa, da raça Lhasa Apso, com hematúria e cios 
irregulares. Relatar a ocorrência de um caso clínico de ovários policísticos de aspecto tumoral em 
cadela.        nenhum Os cistos ovarianos são comuns em cadelas, podem apresentar estrutura 
anatômica e histológica variada, sendo únicos ou múltiplos, unilaterais ou bilaterais. São 
produtores de hormônios que levam à alterações clínicas importantes como quadros de 
hiperestrogenismo, que resultam em estro prolongado, hiperplasia endometrial cística, secreção 
vaginal sanguinolenta, hiperplasia vaginal e vulvar, aplasia de medula óssea, dermatopatias e 
ginecomastia. O diagnóstico de cisto ovariano é realizado por meio do histórico das alterações 
clínicas associadas ao exame ultrassonográfico da cavidade abdominal do paciente. O tratamento 
(terapêutico ou cirúrgico) é baseado no exame ultrassonográfico dos ovários, no estado clínico do 
paciente, bem como o interesse reprodutivo ou não da cadela. O presente relato descreve o caso 
de um canino de 13 anos de idade, da raça Lhasa Apso, fêmea, nulípara, atendida no Hospital 
Veterinário da UNOESTE no segundo semestre de 2016. O responsável relatou disúria e hematúria 
há cerca de duas semanas, leve aumento de volume abdominal com presença de dor leve à 
palpação e histórico de cio irregular. O estado clínico geral da paciente era bom. Foram solicitados 
exames laboratoriais (hemograma; alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FA), uréia e 
creatinina), estando os resultados obtidos dentro dos limites da normalidade para a espécie. No 
exame ultrassonográfico abdominal solicitado visibilizou-se bexiga pouco repleta, com parede 
espessa em região crâniodorsal com conteúdo hipoecoico, alterações estas compatíveis com 
presença de cistite. Em topografia uterina não havia alterações sonográficas. Em espaço 
retroperitoneal direito e esquerdo os ovários estavam com tamanho e forma alterados e com 
múltiplas áreas císticas anecoicas entremeadas pelo parênquima, alterações sonográficas 
compatíveis com presença de ovários policísticos ou quadro neoplásico. Indicou-se laparotomia 
exploratória e realização de ovariosalpingohisterectomia na paciente. Após o procedimento 
cirúrgico os ovários, que mediram em torno 10 cm de comprimento e os cornos uterinos formam 
encaminhados para biópsia, que revelou presença de formações císticas delineadas por epitélio 
pavimentoso, sustentadas por tecido vascularizado em ovários, e em útero formações císticas e 
papilíferas no endométrio, características de hiperplasia endometrial cística associada a cistos 
ovarianos.  nenhuma   
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PROTOCOLO APLICADO EM TRAUMA CRÂNIOENCEFÁLICO E CHOQUE HIPOVOLÉMICO EM VEADO 

CATINGUEIRO (MAZAMA GOUAZOUBIRA) - RELATO DE CASO  
 

TIAGO MACHADO CARNEIRO LUCERA  
MATHEUS ROCHA RIBEIRO  

ISABELLA NOGUEIRA SANTANA  
MAYRA CLAUDINO VILLA  

SUELLEN RODRIGUES MAIA  
ROBERTO APARECIDO MALAGUETA JUNIOR  

 
Traumatismos estão cada vez mais frequentes na vida selvagem. Isso ocorre devido a migração de 
diversas espécies para o ambiente urbano. Os traumas variam muito em termos de gravidade. Os 
animais podem apresentar lesões neurológicas graves, bem como comprometimento do sistema 
cardiorrespiratório. O manejo desses animais pode ser desafiador. E a rápida estabilização é 
essencial para o tratamento de sucesso. A terapia será elegida de acordo com os sinais do 
paciente. Devido a esses fatores e a crescente rotina, justifica o presente relato.  O PRESENTE 
RELATO VISA FOMENTAR O PROTOCOLO INSTITUIDO EM TRAUMA CRÂNIOENCEFÁLICO E CHOQUE 
HIPOVOLÉMICO EM VEADO CATINGUEIRO         Foi atendido no Hospital Veterinário de Franca um 
Veado Catingueiro (Mazama gouazoubira) fêmea, pesando 17,8Kg com suspeita de traúma 
crânioencefálico (TCE). O cervídeo apresentava várias escoriações pelo corpo, lacerações em 
regiões de vulva e períneo. Ao exame clínico, foi evidenciada fratura exposta em membro pélvico 
direito; frequência cardíaca (FC) de 92 batimentos por minuto com auscuta normoritmica e 
normofonética; frequência respiratória (FR) de 40 movimentos por minuto; pressão arterial média 
de 60 mmHg; lactato de 3,99 mmol/l; glicemia de 123 mg/dl; tempo de preenchimento capilar 
(TPC) não mensuravel, assim como a temperatura e pulso femural forte. Mucosas encontravam-se 
perláceas e desidratação entre 8 e 9%. O paciente estava apático, pouco responsivo a estimulos 
externos, apresentava nistagmo e reflexo pupilar diminuido. Foi realizado o acesso venoso da veia 
cefálica para o fornecimento de fluidoterapia. Hemogasometria venosa e arterial também foram 
aferidas, para melhor avaliar o quadro do paciente. Ultrassonografia foi realizada a fim de 
evidenciar possível sangramento ativo intra-abdominal ou alguma alteração nos orgãos 
abdominais, o que foi descartado. A terapeútica inícial foi voltada para o tratamento do TCE e 
choque hipovolémico. Um grama de manitol foi administrado pela via intravenosa de forma lenta, 
posteriormente uma prova de carga de 20ml/kg em quinze minutos de ringer lactato foi 
administrada para tentar reestabelecer a pressão arterial. Vinte minutos após a primeira prova de 
carga, não se obteve um aumento significativo na PAM, desta forma foi realizada mais uma prova 
de carga e posteriormente administração de 4ml/kg de Voluven® 6%, fazendo com que a pressão 
alcançasse valores de 100 a 110 mmHg. Antibióticoterapia foi instituida utilizando 40000 UI/Kg de 
penicilina benzatina pela via intramuscular, 20 mg/Kg de metronidazol e 10 mg/Kg de amicacina, 
ambos pela via intravenosa. Metadona 0,4 mg/kg foi administrada pela via intramuscular para 
analgesia do paciente. Após quatro horas de estabilização do paciente, foi observada uma melhora 
significativa com melhora na PAM, temperatura retal ficando em torno de 36,7°C e fim do 
nistagmo, evidenciando retorno da responsividade ao ambiente. Concluimos que a velocidade do 
atendimento é essencial para o sucesso do protocolo.   
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QUILOTÓRAX IDIOPÁTICO EM UMA GATA: RELATO DE CASO  
 

LARA DE MELO LANZA CALDEIRA  
YURI FERREIRA VICENTINI  

YUDNEY PEREIRA DA MOTTA  
 

Efusões pleurais consistem no acumulo de conteúdo liquido no espaço pleural, podendo ter 
constituição diferenciada; quando por ventura o conteúdo for de origem linfática se obtém a 
efusão quilosa. O quitlotorax é o acúmulo de quilo na região intratorácica. O quilo diz respeito ao 
liquido linfático drenado dos intestinos e por isto possui alto teor lipídico, sendo transportado 
pelos vasos linfáticos desde os intestinos até as anastomoses linfovenosas. Os principais fatores 
envolvidos na efusão quilosa estão relacionados com alterações na pressão hidrostática e oncótica 
e na permeabilidade vascular ou linfática. Esses fatores decorrem de obstruções, traumas, causas 
congênitas ou desconhecidas, denominadas de idiopáticas, sendo desta maneira diferente das 
demais formas, nas quais há presença de outra causa primária à efusão quilosa. Este trabalho tem 
por intuito relatar o atendimento de um caso de efusão pleural em uma gata.         Foi atendida 
pelo setor de clínica médica de pequenos animais do HV UNOESTE uma gata, siamês, gestante e 
com 2 anos de idade, apresentando intensa angustia respiratória, sons cardíacos abafados, 
percussão torácica maciça, linfonodos palpáveis não reativos, apatia e elevada desidratação. O 
proprietário relatou que não havia ocorrido nenhum trauma recente e o animal não apresentava 
histórico nem de cardiopatias ou outras enfermidades. Após o exame físico o animal foi 
encaminho ao setor de imagem e em seguida realizou-se uma toracocentese e o conteúdo 
drenado foi encaminhado para análise laboratorial. Após o exame radiográfico o animal 
permaneceu na fluidoterapia e oxigenioterapia. Foi instruído tratamento com Furosemida® BID 
por 4 dias, Ampicilina® e Aminofilina® BID por 6 dias. O animal permaneceu internado por 7 dias, 
período no qual apresentou melhora clínica retornando para casa a pedido do proprietário; neste 
meio tempo realizou-se hemograma e bioquímico. Antes do animal retorno uma nova 
toracocentese foi realizada. As radiografias torácicas evidenciaram radiopacidade torácia 
aumentada, principalmente no quadrante cranial direito, diminuída nitidez da sinueta cardíaca, 
assim como bordos pulmonares separados da parede torácica e arredondados. O hemograma 
revelou policitemia e no bioquímico nada digno de nota. Na primeira toracocentese foram 
drenados 20ml de conteúdo enquanto que na segunda 80ml. A análise laboratorial do liquido 
drenado revelou 4,6g/dl de proteínas, 100mg/dl de glicose, ph alcalino (8,0) e presença de 95% de 
linfócitos reativos com alguns neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, hemácias integras e células 
mesotelias. Devido à ausência de causa primária e aos resultados encontrados nos exames o 
diagnóstico foi de quilotórax idiopático. Concluiu-se então que as efusões pleurais devem fazer 
parte do diagnóstico diferencial das afecções respiratórias de gatos e que os exames 
complementares como raio-x, toracocentese e análise laboratorial do conteúdo drenado são 
necessários para um diagnóstico preciso.   
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REMOÇÃO CIRÚRGICA DE CISTO DE PENA EM SERINUS CANARIUS DOMESTICUS (CANÁRIO DO 
REINO): RELATO DE CASO.  

 
ELLYN AMANDA FONSECA MARTINS  

ANDRESSA RIZZATO STEVANATTO  
 

O canário do reino ou belga, Serinus canarius domesticus, pertencente à família Fringilidae e tem 
sido mantido em cativeiro como animal de companhia em virtude de seu canto e coloração. De 
acordo com a Artigo 2 da Portaria de nº93 do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o canário do reino é considerados animais domésticos e 
tem sua criação liberada, livre da autorização do Ibama. Pouco é conhecido sobre sua dieta em 
ambiente natural, no entanto em cativeiro os canários são granívoros. Existem várias espécies de 
canários, pois esses pássaros foram geneticamente selecionados para produzirem um tipo de 
pluma que apresenta uma penugem extra, formada por penas mais macias, sedosas e espessas. O 
desenvolvimento anatômico anormal das penas predispõe ao aparecimento de cisto da pena, 
podendo ser focal ou múltiplo. Objetivou-se relatar um caso clínico de retirada cirúrgica de cisto 
de pena. Foi avaliado um macho, jovem, canário do reino (Serinus canarius domesticus), mantida 
como animal de companhia.         O atendimento clínico foi realizado no Setor de Animais Silvestres 
do Hospital Veterinária da UNOESTE. O diagnostico foi estabelecido após anamnese e exame 
clínico, sendo indicado o tratamento preconizado, cirúrgico. Após sedação com cetamina 
associada à midazolam, na proporção de 1:1, utilizando 1 gota intranasal e manutenção com 
isoflurano, realizou a remoção completa do cisto através de uma incisão da pele para retirada do 
conteúdo. Em seguida à curetagem, curativo local com pomada cicatrizante, antibiótico e 
antinflamatório não esteroide, por via intramuscular. Ao termino, após recuperação anestésica, 
ave liberada para pós-operatório domiciliar com os cuidados da lesão (pomada contendo 
antibiótico + antinflamatório), suplementação de complexo vitamínico e administração de 
antibiótico (ambos por via oral). Conclui-se que o tratamento consiste na excisão cirúrgica dos 
cistos e optar pela utilização de anti-inflamatórios e antibióticos via oral para o pós-operatório, 
instrução do proprietário quanto a causa hereditária, para não reprodução da ave é crucial. Em 
quadros mais graves podendo ocorrer recidiva mesmo após o tratamento cirúrgico.   
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RING BONE EM EQUINO - RELATO DE CASO  
 

MARCELA FERNANDA FERREIRA ESTEVES  
YURI FERREIRA VICENTINI  

MIRIAN RODRIGUES  
 

O "Ring bone" (osteoperiostite proliferativa periarticular) é uma doença decorrente da inflamação 
do periósteo desencadeando uma reação proliferativa com posterior mineralização, que pode ser 
classificada em articular ou periarticular, conforme a localização. O periósteo é a camada externa 
que reveste a parte compacta do osso e possui função osteoblástica, sintetizando a matriz 
orgânica e auxiliando os mecanismos de manutenção e remodelagem óssea, através da 
mineralização e calcificação. Em geral, esta condição em equinos, está associada a traumas 
consecutivos focais, desencadeando exacerbada reação inflamatória no periósteo, resultando na 
remodelagem óssea exacerbada. Clinicamente, a queixa principal está relacionada à queda no 
desempenho esportivo, edema, dor e claudicação. Este trabalho tem por objetivo, relatar a 
ocorrência de um caso de "Ring bone" em um equino, macho castrado, da raça Quarto de Milha, 
com treze anos de idade, destinado a prova funcional de laço em dupla, atendido no Setor de 
Clínica Cirúrgica de Grandes Animais do Hospital Veterinário da UNOESTE, em Presidente 
Prudente/SP.         O proprietário relatou que o animal apresentava queda no rendimento e 
claudicação pós exercício no membro torácico esquerdo. Ao exame clínico, o animal apresentou 
posição antálgica (atitude adotada como mecanismo de defesa para alívio da dor), e escore dois 
de claudicação segundo AAEP (American Association of Equine Practitioners). Como exame 
complementar, foi realizado o exame radiográfico, evidenciando-se proliferação óssea 
periarticular ("Ring bone") na articulação interfalangeana proximal, primeira e segunda falange do 
membro torácico esquerdo, sem alterações dignas de nota no membro torácico direito. O 
tratamento instituído contou com infiltração da articulação interfalangeana proximal com 
glicocorticoide sintético (Triancinolona), buscando inibir a liberação de fatores pró-inflamatórios; 
antibiótico da classe dos aminoglicosídeos (Amicacina), para prevenir e tratar qualquer processo 
infeccioso que possa ocorrer na articulação infiltrada e o Ácido Hialurônico, um polímero natural 
da família dos glicosaminoglicanos, para reestabelecer a estrutura articular adequada; aliados ao 
repouso total das atividades esportivas. Após um período de dois meses, o animal retornou às 
atividades, de modo gradativo, não apresentando recidiva. O exame radiográfico foi decisivo para 
a conclusão do diagnóstico de "Ring bone". Os animais com deficiências nutricionais, má 
conformação, casqueamento e ferrageamento inadequados, treinados precocemente e/ou de 
maneira intensa, estão predispostos a adquirirem esta enfermidade. Ainda não existe tratamento 
eficaz que interrompa a proliferação óssea exacerbada causada pela inflamação do periósteo. 
Entretanto, o tratamento paliativo, como infiltração intra-articular realizada neste caso, garantiu o 
bem-estar do animal e seu posterior retorno as atividades esportivas.   
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SEDAÇÃO EM GAVIÃO CABOCLO (HETEROSPIZIAS MERIDIONALIS) UTILIZANDO 
DEXMEDETOMIDINA PARA RETIRADA DE PROJETIL CUTÂNEO DE CHUMBO E REVERSÃO COM 

IOIMBINA - RELATO DE CASO  
 

TIAGO MACHADO CARNEIRO LUCERA  
MATHEUS ROCHA RIBEIRO  

ISABELLA NOGUEIRA SANTANA  
ROBERTO APARECIDO MALAGUETA JUNIOR  

SUELLEN RODRIGUES MAIA  
MAYRA CLAUDINO VILLA  

 
O chumbo, metal muito usado em munições de armas de fogo é hoje um problema para as aves 
silvestres. Em alguns países, onde a caça é permitida, o número de animais intoxicados ou mortos 
por chumbo é significante. Quantidades elevadas deste metal podem ser ingeridas ou estarem 
alojadas no corpo dos animais por disparo do projétil. O tratamento das aves intoxicadas por 
chumbo consiste primariamente na remoção da causa base e medidas de suporte, como 
fluidoterapia via subcutânea. A dexmedetomidina, alfa-2 adrenérgico é um sedativo pouco usado 
na rotina clínica de aves, mas estudos comprovam sua efetividade em aves de rapina para 
contenção química em procedimentos ambulatoriais ou como medicação pré-anestésica. Desta 
forma o objetivo foi verificar a eficácia da dexmedetomidina como sedativo em Gavião Caboclo 
(Heterospizias meridionalis) e a efetividade da reversão com ioimbina         Foi atendido no 
Hospital Veterinário da Universidade de Franca (UNIFRAN) um Gavião Caboclo (Heterospizias 
meridionalis) com suspeita de fratura em membro torácico direito. O animal foi avaliado 
clinicamente e radiofraficamente, sendo evidenciado um projetil balístico em região proximal de 
ulna direita. A ave foi submetida a sedação utilizando 35µg/kg de dexmedetomidina por via 
intramuscular. Cinco minutos após a aplicação do fármaco a ave se encontrava em decúbito 
ventral, com reflexo palpebral e reação a estimulos externos diminuidos. O projetil (que estava no 
tecido cutâneo) foi removido e o efeito da dexmedetomidina revertido após quinze minutos de 
procedimento com o uso de 0,1mg/kg de ioimbina por via intravenosa. Decorrido quatro minutos 
após a aplicação do reversor, o paciente já se mantinha em posição bipedal, sendo notório a 
recuperação deste frente ao sedativo. O uso de dexmedetomidina para procedimento 
ambulatorial foi efetivo na sedação de Gavião Caboclo (Heterospizias meridionalis) para a 
remoção de fragmento balístico de chumbo. Após a realização do procedimento, a reversão dos 
efeitos sedativos com o uso de ioimbina por via intravenosa também se mostrou eficaz, 
proporcionando rápida recuperação.   
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TAQUICARDIA VENTRICULAR EM UM LHASA APSO: RELATO DE CASO  
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A Taquicardia Ventricular ocorre no eletrocardiograma quando a frequência cardíaca é maior que 
100 bpm, não há relação entre onda P e complexos QRS, as ondas P visíveis são normais, podendo 
ser paroxística não sustentada ou taquicardia ventricular sustentada, ocorrem 3 ou mais extra-
sístoles ventriculares em sequência. A taquicardia ventricular é considerada um nível grave de 
cardiopatia, pois esta pode evoluir para fibrilação e morte do animal a qualquer momento, por 
isso o tratamento adequado é importante. O presente relato almeja evidenciar a importância do 
diagnóstico clínico com o auxílio de exames complementares para um tratamento preciso         Foi 
atendido no Hospital Veterinário da Unoeste de Presidente Prudente/SP, no dia 05/06/2017, uma 
fêmea canina da raça lhasa apso, apresentando sinais de fraqueza, apatia, tosse, intolerância ao 
exercício e ofegante em repouso. No exame clínico, o animal apresentava temperatura de 38,5ºC, 
FR:70mpm, FC:180bpm mucosas normocoradas, tpc:2 segundos, reflexos pupilares presentes, 
reflexo de tosse negativo, e pulso jugular negativo. Durante a auscultação cardíaca constatou-se a 
presença de sopro em foco de válvula mitral grau 5 e foco de válvula tricúspide grau 4. Foram 
realizados exames complementares como hemograma com hematozoário, bioquímico (ALT, FA, 
Ureia e creatinina), onde nenhuma alteração foi encontrada. No exame radiográfico do tórax, de 
acordo com o laudo, observou-se alteração de forma e tamanho do coração evidente em 
ventrículos direito e esquerdo, além de alteração no padrão pulmonar sugestivo de edema 
pulmonar. Também visibilizou-se proeminência do arco aórtico, podendo ser compatível com o 
quadro de estenose aórtica. O exame eletrocardiográfico realizado, diagnosticou a presença de 
taquicardia ventricular paroxística. No exame ecocardiográfico foi constatado apenas um refluxo 
leve da valva semilunar aórtica.Para o tratamento desse caso, foi utilizado o antiarrítmico 
Amiodarona (10mg/kg SID) para tentar reverter a taquicardia ventricular por 15 dias, furosemida 
(2mg/kg BID) para tratamento do edema pulmonar por 5 dias e Benazepril (0,5mg/kg SID) como 
vasodilatador por uso contínuo. No retorno do dia 20/06/2017, constatou-se que não houve 
melhora do quadro, iniciando, desse modo um novo tratamento com Amiodarona (10mg/kg 
SID)+Sotilol (10mg/kg SID) durante 7 dias. Porém, no retorno do dia 27/07/2017, não constatou-se 
melhora do quadro novamente, iniciando um novo tratamento dobrando a dose de Amiodarona 
(20mg/kg SID) por mais 7 dias. Dessa forma, obtivemos evolução do quadro para uma arritimia 
sinual paroxística não sustentada, e o tratamento com Amiodarona (10mg/kg SID) foi mantido por 
uso contínuo. Com o estudo do presente caso, conclui-se que a taquicardia ventricular é uma 
cardiopatia de difícil tratamento, porém a terapêutica empregada ajudou a evolução do ritmo 
cardíaco para uma arritmia sinusal paroxística não sustentada, o que levou à melhora nas 
condições clínicas da paciente.   
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Torção ovariana é uma afecção que ocorre quando o pedículo ovariano se torce no ligamento 
suspensório ovariano, podendo ser sincrônica, quando os ovários apresentam a torção 
simultaneamente, ou assincrônica, quando as mesmas estruturas torcem em ocasiões distintas. 
Visto que esse tipo de afecção é rara em pequenos animais, e principalmente em cadelas 
primípara. O objetivo do presente relato foi descrever um caso de torção ovariana unilateral em 
cadela primípara de 25 meses de idade, associada com piometra aberta.          A cadela apresentou 
um histórico de corrimento vaginal de odor fétido, e com duração de 10 dias, apatia, anorexia, 
emagrecimento progressivo, polidipsia, poliúria e êmese intermitente. A cadela havia sido 
submetida à cesariana, nove meses antes da consulta, e foi observado um estro cinco meses após 
a cesariana, e não ocorreu contato com macho. No exame físico foi observada presença de vasos 
episclerais, corrimento vaginal mucoso e de coloração branco-amarelada e de odor fétido, e 
algesia leve durante a palpação da região abdominal lateral. O exame citológico vaginal revelou 
presença de neutrófilos altamente degenerados e bactérias intracelulares. A cultura vaginal 
bacteriológica identificou a presença de E. coli. e Streptococcus canis. O hemograma apresentou 
leucocitose e neutrofilia com desvio à esquerda regenerativo. No esfregaço sanguíneo foi 
observado presença de eritrócitos do tipo Rouleaux. Os valores da uréia e ALT permaneceram 
abaixo do padrão normal da espécie e não foi observado alterações na urinálise. O exame 
ultrassonográfico foi compatível com piometra e foi realizado a ovário-histerectomia. Durante o 
trans-operatório foi observado torção do ovário esquerdo, aumento de tamanho da estrutura 
ovárica e presença de aderência no ovário acometido. O exame histopatológico foi compatível 
com necrose difusa de ovário esquerdo e processo inflamatório supurativo uterino - piometra. Os 
pontos de sutura foram removidos 10 dias após a cirurgia e os parâmetros do exame físico e 
clínico permaneceram dentro dos valores de referência da espécie. Seis meses após o 
procedimento cirúrgico, o proprietário relatou ausência de anormalidade com a cadela.  Concluiu-
se que a torção ovariana é uma afecção de rara associados à piometra ocorrência em cadelas, 
principalmente primípara, sendo o diagnosticado determinado durante o trans-operatório.   
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Estudos recentes têm demonstrado que a administração em dose única de toxina botulínica tipo A 
(BoNT-A) induz analgesia de longa duração em diferentes modelos de dor, envolvendo processos 
inflamatórios e neuropáticos. Paralelamente, em seres humanos, a administração perioperatória 
de BoNT-A reduziu os escores de dor e o consumo de opioides no período pós-operatório, em 
pacientes submetidos à mastectomia radical, artroplastia, herniorrafia e hemorroidectomia. Dessa 
forma, este relato de caso justifica-se pelo interesse de buscar técnicas alternativas e eficazes para 
o controle da dor pós-cirúrgica. Objetivou-se investigar a segurança e a eficácia analgésica da 
BoNT-A como adjuvante no controle da dor pós-operatória em um cão encaminhado para 
enucleação do globo ocular.         Um cão, sem raça definida, 6 anos de idade, peso corpóreo de 14 
kg, proveniente da rotina do Hospital Veterinário da Unoeste, foi encaminhado para enucleação 
devido perfuração do globo ocular. Após o período de jejum sólido e hídrico de 12 e 3 horas 
respectivamente, o animal foi tranquilizado com morfina (0,5 mg kg-1) pela via intramuscular (IM). 
Vinte minutos após, foi realizada a indução anestésica com propofol intravenoso (IV), em dose 
suficiente para realização da intubação orotraqueal, seguindo-se a manutenção com anestesia 
inalatória com isofluorano/O2. Após a estabilização da anestesia geral, iniciou-se a infusão 
contínua de morfina (IV) na taxa de 0,15 mg kg-1 h-1, administrada em bomba de infusão, mantida 
até o término do procedimento cirúrgico. O antiinflamatório não esteroidal, meloxicam (0,2 mg 
kg-1, IV) foi administrado cinco minutos antes da incisão cirúrgica. A técnica cirúrgica empregada 
para a enucleação foi a subconjuntival. Ao término da cirurgia, antes da sutura da conjuntiva, foi 
administrada BoNT-A (7UI Kg-1 diluída em 0,2 mL kg-1 de solução salina 0,9%) na cavidade 
orbitária. No período pós-operatório, o grau de analgesia foi avaliado 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48 e 72 
horas após a extubação traqueal, empregando-se a Escala Analógica Visual (EAV) e a Escala 
descritiva numérica (EDN). Analgesia de resgate foi efetuada com morfina (0,5 mg kg-1, IM) se o 
somatório dos escores excedessem 35 mm na EAV ou 9 pontos na EDN.  Os escores de dor 
mantiveram-se abaixo dos limites referidos para suplementação analgésica em todos os 
momentos avaliados, com exceção da 12ª. hora, em que foi necessário um resgate de morfina. 
Nenhum efeito colateral foi constatado no período pós-operatório. A utilização da BoNT-A como 
parte de um regime multimodal de analgesia pode ser uma alternativa eficiente e segura para o 
controle da dor pós-enucleação do globo ocular na espécie canina. Contudo, estudos futuros 
placebo-controlados são necessários para um melhor esclarecimento dos efeitos dessa terapia 
como adjuvante do controle da dor pós-enucleação em cães.    
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TRATAMENTO CLÍNICO DE TRICOMONÍASE (TRICHOMONAS GALLINAE) ORAL EM CARCARA 
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Um dos principais agentes causadores da tricomoníase em aves é o Trichomonas gallinae, um 
protozoário que acomete principalmente o trato digestivo superior dos animais infectados. Este 
agente pertence a um grupo de microorganismos chamados microaerófilos, que possuem a 
característica de se desenvolver em concentrações baixas de oxigênio. Sua transmissão é feita 
através do contato direto de indivíduos infectados ou indireto, através de alimentos e água 
contaminados. A infecção por Trichomonas gallinae pode acarretar em algumas alterações 
patológicas. Dentre elas podemos citar a inflamação da mucosa oral, ulcerações, lesões caseosas e 
de forma mais grave, a morte do indivíduo. Descrever o tratamento da tricomoníase em Caracara 
plancus.         Foi atendido no hospital veterinário de Franca, um gavião carcara (Caracara plancus), 
de vida livre, com queixa de lesão em cavidade oral. Ao exame físico, o animal encontrava-se 
alerta; apresentava baixo escore corporal (na palpação do músculo peitoral); leve desidratação e 
temperatura cloacal em 40,3° C. Na inspeção foi observada uma lesão inflamatória caseosa (lesão 
arredondada, elevada e amarelada) em região de palato e língua, que causava hiporexia e disfagia 
na ave. Inicialmente foi realizada limpeza da cavidade oral com solução fisiológica e obtida uma 
amostra da lesão para análise laboratorial. O tratamento inicial foi realizado com a administração 
de 0,5 mg/kg de meloxicam, SID, durante 5 dias, por via intramuscular na região do músculo 
peitoral, além da limpeza da ferida. Vinte mililitros de solução fisiológica foram ministrados por via 
subcutânea para corrigir a desidratação. A amostra da lesão oral, em analise microscópica, revelou 
a presença de Trichomonas gallinae e extenso número de tecido necrótico. Foi instituído o 
tratamento com metronidazol (Benzoilmetronidazol®),por via oral, BID, na dose de 15 mg/kg, 
sendo mantido durante dez dias até nova avaliação. Além disso, uma porção do tecido acometido 
foi removido e a cavidade oral limpa com solução fisiológica, uma vez ao dia, durante todo o 
tratamento. Decorrido este tempo, notou-se regressão da lesão, até sua remissão total da lesão. A 
utilização de metronidazol por via oral é eficaz em Caracara plancus com tricomoníase   
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Hematoma esplênico é uma acumulação de sangue encapsulada no baço, sendo 
macroscopicamente indistinguível de afecção maligna. O tratamento de escolha é a laparotomia 
exploratória seguida da esplenectomia. As abraçadeiras autoestáticas de náilon 6.6 são 
dispositivos confeccionados por poliamida 6.6, mesmo material do fio de náilon cirúrgico. O 
mesmo tem sido utilizado em diferentes procedimentos cirúrgicos na Medicina Veterinária e 
humana. O uso das abraçadeiras autoestáticas de náilon, como técnica de hemostasia na 
esplenectomia, é ausente na literatura, fazendo com que o presente relato seja inédito. Descrever 
o uso das abraçadeiras autoestáticas de náilon 6.6 como técnica de hemostasia na esplenectomia 
de um cão da raça Golden retriever, diagnosticado com hematoma esplênico e hiperplasia 
linfoide         Cão da raça Golden Retriever, macho intacto, de dois anos de idade, apresentou um 
histórico de anorexia, apatia, êmese e perda de peso. Durante o exame físico foi identificada uma 
massa no lado esquerdo do abdômen. O hemograma, exame bioquímico sérico renal e hepático e 
a urinálise permaneceram dentro dos parâmetros de referência da espécie. O exame radiográfico 
torácico não apresentou alteração. O exame ultrassonográfico abdominal revelou esplenomegalia 
e estrutura hipoecogênica heterogênea no baço. O proprietário autorizou o procedimento 
cirúrgico, com a metodologia presente, mediante assinatura de termo de responsabilidade. A 
esplenectomia foi realizada e as abraçadeiras autoestáticas de náilon 6.6 (100 mm x 2.50 mm). As 
mesmas foram utilizadas para hemostasia da artéria e veia esplênica, artéria gastroepiploica, 
artéria gástrica e vasos do omento. O exame histopatológico foi compatível com hematoma e 
hiperplasia linfoide. Dez dias após o procedimento cirúrgico, não foi observado quaisquer 
alterações no exame físico, valores do hemograma, exame bioquímico sérico renal e hepático. 
Noventa dias após o procedimento cirúrgico, a vídeo laparoscopia e o exame ultrassonográfico 
abdominal não evidenciou nenhum sinal de aderência tecidual no local onde foram colocadas as 
abraçadeiras. As abraçadeiras autoestáticas de náilon 6.6 (100 mm x 2.50 mm) podem ser usadas 
como técnica de hemostasia alternativa para ligadura da artéria e veia esplênica, artéria 
gastroepiploica, artéria gástrica e vasos do omento, de cão com peso e porte similar do presente 
caso. A presente técnica cirúrgica foi de rápida e simples execução, de baixo custo e segura.   
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O sucesso do procedimento cirúrgico depende de vários fatores, dentre eles podemos citar a manutenção 
da ferida cirúrgica. Além do uso de materiais estéreis e de técnicas de antissepsia que devem ser seguidas 
por toda equipe cirúrgica, é importante a implementação de antibioticoterapia profilática, a fim de evitar 
complicações secundárias, auxiliar na recuperação do animal e evitar custos adicionais.  O uso terapêutico 
de antibióticos e antiinflamatórios no pós-operatório são essenciais para garantir o sucesso da cirurgia. 
Tendo como base as reais condições de saúde que se encontram os animais cadastrados no projeto e as 
suas condições de moradia, o uso destes medicamentos se faz muito importante, pois os animais tem livre 
acesso á rua e a terra, propiciando um maior contato com contaminantes.     Esse projeto proporcionou 
maior conhecimento das disciplinas de farmacologia e terapêutica, com cálculos de medicações, 
concentrações e diluições e a ação dos medicamentos, experiências estas pouco vivenciada por alunos do 
início da graduação, possibilitando assimilar melhor a disciplina, aprimorar a formação profissional e 
contribuir com o projeto, realizando cálculos corretamente assim evitando o desperdício de 
medicamentos.     Para cumprir essa função no pós-operatório imediato foi administrado por via injetável: -
Pentabiótico 2.400.000UI: Potente antibiótico de ação bactericida, de amplo-espectro, administrado por via 
intramuscular; -Meloxicam 10mg/1,5ml na dose de 0,1mg/kg: Agente antiinflamatório não-esteroide, com 
propriedades antiinflamatórias, analgésicas e antipiréticas, administrado por via subcutânea;-Ivermectina 
1% na dose de 0,04ml/kg: endectocida de amplo espectro, combate simultaneamente os principais 
parasitas internos e externos em suas formas adultas e imaturas, administrado pela via subcutânea. Além 
da prevenção da infecção, deve-se controlar a dor do animal, oferecendo maior conforto evitando uma 
inflamação local exacerbada. No período pós-operatório, os anti-inflamatórios não esteroidais são 
comumente utilizados como analgésicos e anti-inflamatórios, tendo sido administrados de forma 
preventiva ou terapêutica. Para os cuidados do pós-operatório por parte do tutor, a medicação fornecida 
pelo projeto; foram: -meloxicam (um potente inibidor de tromboxanos e prostaglandinas, com excelentes 
propriedades antipirética e analgésica) comprimido de 1 e 2mg/Kg, a cada 24 horas por 5 dias,-Flotril® 
MSD(enrofloxacino: um quinolona de segunda geração e amplo espectro, apresentando baixa toxicidade e 
alcançando concentrações excelentes no sangue e tecidos dos animais) 50 e 150mg/Kg, a cada 12 horas, 5 
dias para machos e 7 dias para as fêmeas, e o medicamento homeopático Fator Atlequi® Arenales que 
possui ação analgésica e anti-inflamatória,5 glóbulos, a cada 6 horas por 5 dias, com as doses calculadas 
para cada animal, as medicações foram enviadas juntamente com o receituário, com orientações em 
relação a administração e cuidados com ferida cirúrgica.    
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A EDUCAÇÃO E A SUSTENTABILIDADE PARA O BEM ESTAR ANIMAL  
 

MAURILIO FRATTINI PALÁCIO  
ALAINE NICODEMO BACCARIN  

JULIANA APARECIDA DALSASS PETRI YODA  
OTAVIO GUALDI SGUARIZI CORRÊA  

HAROLDO ALBERTI  
GLAUCIA PRADA KANASHIRO  
LUÍS FELIPE DA COSTA ZULIM  

 
O ensino de posse responsável voltado às crianças é um recurso importante, pois nessa fase, é que 
se desenvolve o caráter, e é essencial que tenham a percepção de que todas as formas de vida 
devem ser tratadas com respeito, igualdade de direitos e responsabilidade. Passar para as crianças 
a importância do bem-estar animal e como cuidar do seu animalzinho em casa; explicar sobre a 
importância do projeto e a profissão do médico veterinário de forma interativa a fim de despertar 
o interesse das crianças no assunto, para que compreendessem a importância do que estava 
sendo falado e principalmente multiplicassem esse conhecimento em suas casas, escola e demais 
locais que frequentam.     A educação ambiental com as crianças é essencial para que elas cresçam 
e contribuam como cidadãos conscientes da sua responsabilidade pelo meio ambiente e sejam 
capazes de atitudes de proteção e melhoria em relação a ele, aliar cerâmica com a conscientização 
ambiental e o bem-estar animal foi uma forma eficaz de envolver as crianças nesse projeto 
enquanto elas estavam de férias, e provavelmente ficariam nas ruas.     A atividade aconteceu nas 
dependências da Casa da Sopa, localizada no bairro Morado do Sol, em Presidente Prudente- SP. 
Foram realizados encontros no período da tarde, durante as férias de janeiro. Havia quinze 
crianças participantes com faixa etária entre dez e quatorze anos, todas moradoras do bairro, que 
é beneficiado pelo projeto Castração é a Solução.Para a realização da atividade foram utilizados 
vasos de cerâmica, as crianças iniciaram com a limpeza dos vasos, passaram o fundo preparador e 
duas demãos de tinta. No segundo encontro eles puderam desenhar nos vasos e finalizaram com 
uma demão de verniz. Cada criança pintou de dois a três vasos, e puderam escolher um para levar 
para sua família. Os demais vasos foram vendidos e a renda revertida para o projeto Castração é a 
Solução, que castrou cães e gatos do bairro em que a atividade foi desenvolvida.     
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ABRAÇADEIRA AUTOESTÁTICA DE NÁILON 6.6 EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM CÃES E GATOS  
 

IVAN FELISMINO CHARAS DOS SANTOS  
GABRIELA AMORIM CAMPOS  

 
A pesquisa de novos materiais cirúrgicos esta relacionada com diversos fatores, como a 
diminuição dos riscos trans e pós-operatórios; redução do tempo cirúrgico, e consequentemente 
menor quantidade de anestésico administrado ao animal; e diminuição dos custos do 
procedimento cirúrgico. O fio náilon cirúrgico é constituído por poliamida 6.6, mesmo material das 
abraçadeiras autoestáticas de náilon. As mesmas podem ser esterilizadas na autoclave, e são 
providas de um sistema autotravante que permite a segurança no seu manuseamento. As 
abraçadeiras têm sido utilizadas em diversos procedimentos cirúrgicos na Medicina Veterinária em 
pequenos e grandes animais, como: osteossínteses, substituindo o arame de cerclagem; 
orquiectomia; vasectomia; ovário-histerectomia; ovarioectomia; aerostasia bronquial; entre 
outros. Na medicina humana já foi utilizada como alternativa de sutura na síntese abdominal em 
laparotomias planejadas para lavagem peritoneal em casos de septicemia. Visto que o tema é 
polémico devido à utilização de material não cirúrgico em procedimentos cirúrgicos, muitas vezes 
interpretado como um descaso com os pacientes na Medicina Veterinária, mas que por outro lado 
a literatura humana relata o seu uso, associado ao maior número de trabalhos demonstrando sua 
eficácia e vantagens em relação às desvantagens, existe a necessidade de relatar uso da 
abraçadeira autoestática de náilon em cirurgias em cães e gatos, expondo os trabalhos publicados 
em que ocorreram problemas em relação ao uso das abraçadeiras. Relatar a experiência pessoal 
de extensão de uso da abraçadeira autoestática de náilon em cirurgias em cães e gatos, e expor os 
trabalhos publicados em que ocorreram problemas em relação ao uso das abraçadeiras.    De 
acordo com a experiência do autor, as abraçadeiras são de fácil aplicação, diminuem o tempo 
cirúrgico e o custo dos procedimentos cirúrgicos, e devem ser esterilizadas na autoclave para que 
ocorra biocompatibilidade tecidual. A técnica cirúrgica correta é imprescindível para o sucesso no 
uso das abraçadeiras de náilon. O principal problema observado pelos veterinários familiarizados 
com uso da abraçadeira foi o corte do tecido uterino em cadelas com piometra, porém, não 
observado pelo autor. Existem estudos direcionados às reações teciduais com relação às 
abraçadeiras autoestáticas de náilon e fio de náilon ciúrgico demonstrando similaridade entre as 
mesmas. Não existem relatos na literatura de comprometimento a vida e bem-estar dos animais 
que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos com as abraçadeiras. Os relatos de literatura 
que mencionam problemas com o uso da abraçadeira estão relacionados com erro de técnica 
cirúrgica.     Foi realizada uma síntese de todos os procedimentos cirúrgicos realizado com a 
abraçadeira autoestática de náilon pelo autor e outros colegas de profissão por meio de 
questionário e contato pessoal, num período de sete e cinco anos, respectivamente, identificando 
as vantagens e erros de técnica cirúrgica.     
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ANESTESIA DISSOCIATIVA ASSOCIADA A ANESTESIA EPIDURAL EM OSH E ORQUIECTOMIA  

 
JULIANA APARECIDA DALSASS PETRI YODA  

YURI FERREIRA VICENTINI  
NATHÁLIA FRANCO PIN MUNHÓZ  

CELSO AMBROZIO NETO  
ARIANE CAROLINE DE SOUZA DIAS  

ALAINE NICODEMO BACCARIN  
MAURILIO FRATTINI PALÁCIO  
GLAUCIA PRADA KANASHIRO  
LUÍS FELIPE DA COSTA ZULIM  

CAMILA ANGELA BERNARDI  
 

A castração (ovariohisterectomia e orquiectomia) em animais domésticos caracteriza-se por uma 
prática relativamente simples, porém cuidados específicos devem ser tomados desde o pré até o 
pós-operatório. Para se obter bons resultados, os cuidados com os pacientes se iniciam dias antes, 
com a verificação do estado geral de saúde, facilitando a implantação do protocolo anestésico 
mais adequado. Promover conforto dos animais é cada vez mais importante, busca-se na anestesia 
a execução segura e indolor do procedimento cirúrgico, mínimas alterações cardiorrespiratórias e 
o controle da dor pós-operatória    . O projeto proporcionou experiências tanto na área de 
semiologia como anestesiologia, sendo possível uma maior interação com a vivência práticas 
destas disciplinas assimilando melhor a sua aplicabilidade, melhorando o treinamento técnico dos 
alunos.      Para a castração em cães utilizou-se como medicação pré-anestésica (MPA) 
Acepromazina associado ao Tramadol via intramuscular (IM). Como anestesia utilizou-se Cetamina 
associada aos benzodiazepínicos (midazolam ou diazepam), ambos associados e administrados via 
intramuscular (IM). Nas fêmeas, nas quais a cirurgia é mais invasiva, utilizou-se técnica local 
epidural com Lidocaína 2% com vasoconstritor associado à morfina. Nos felinos utilizou-se como 
MPA Xilazina associada ao Tramadol ou Morfina (im) e o protocolo anestésico foi igual aos cães, 
com exceção da epidural. Durante o procedimento cirúrgico cada animal foi acompanhado por um 
aluno, sob a função de anestesista, sendo encarregado de verificar os parâmetros fisiológicos, 
aferindo dessa forma, a frequência cardíaca (FC), com o uso de um estetoscópio, frequência 
respiratória (FR), pelos movimentos torácicos, temperatura retal com termômetro digital, tempo 
de preenchimento capilar e coloração das mucosas. Na ausência de uma anestesia insatisfatória, a 
cetamina era reaplicada para que fosse possível dar andamento ao procedimento. Para evitar as 
possíveis complicações tanto nas cirúrgicas quanto da anestesia, os parâmetros eram aferidos a 
cada 10 minutos. Finalizada a cirurgia o anestesista, junto com uma equipe do pós-operatório, 
permaneceu com o animal até sua recuperação, verificando os parâmetros fisiológicos, 
principalmente a temperatura, e também o retorno dos reflexos interdigitais, de deglutição, assim 
como as tentativas de levantar a cabeça e adotar a posição esternal. Nos casos que ocorreram 
queda acentuada da temperatura, procedia-se com o aquecimento utilizando-se cobertores e 
bolsas de água quente; nas alterações cardíaca ou respiratória, quando necessário, intervinha-se 
utilizando-se fármacos, conforme a necessidade. Após os parâmetros fisiológicos estarem 
estabilizados o animal retornou a sua residência, onde os cuidados do pós-operatório tardio 
(antibioticoterapia e curativo local) foram feitos por seus tutores sob prévia orientação.    
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CIÊNCIA EM AÇÃO: CUIDAR É O BICHO!  
 

MAYKON RAMOS BRASILEIRO  
RICARDO AUGUSTO SILVA  

BIANCA AYUMI LIMA TANIGUCHI  
AMANDA FEBA TETILA  

NATHALIA GONZAGA DE OLIVEIRA FERREIRA  
ANA VANUIRE ROMBI  

ISABELA PICOLO GUIMARÃES ALVES NICACIO  
VAMILTON ALVARES SANTARÉM  

 
A educação básica é um inovador conceito de ensino, em um país que por séculos, de forma 
elitista e seletiva, negou a seus cidadãos o direito do conhecimento pela ação sistemática da 
organização escolar, tendo isto forte ligação ao modo que, a educação infantil seja à base da 
educação, o ensino fundamental seja o seu tronco e o ensino médio, o seu acabamento. Tanto 
crianças quanto professores informados podem funcionar como difusores desse tema em suas 
residências e comunidade. A realização de atiidades lúdicas em Escolas Públicas é uma ferramenta 
importante para disseminação de conhecimentos gerados pela Universidade. As atividades 
permitem informar aos alunos temas de grande relevãncia que muitas vezes não são discutidos 
em sala de aula. Apresentar, de forma lúdica, a importância da guarda responsável de animais, 
com ênfase em cães e gatos, a alunos de ensino fundamental de uma escola municipal de 
Presidente Prudente, São Paulo.    A realização de atividades relacionadas à Educação Básica, com 
inserção de alunos de pós-graduação em Escolas Públicas, é uma boa ferramenta para a educação 
e conscientização de crianças sobre temas que às vezes não são abordados em sala de aula. O 
projeto superou as expectativas e as crianças e a Direção/Coordenação mostraram interesse para 
que outras atividades sejam realizadas na Escola.     Unoeste O presente projeto foi elaborado por 
alunos de Mestrado em Ciência Animal da Unoeste, e constituiu de formulação de atividades para 
desenvolvimento junto aos alunos de duas turmas do terceiro ano do ensino fundamental, 
composta por 35 alunos cada, da Escola Municipal Rui Carlos Vieira Berbert no munícipio de 
Presidente Prudente, São Paulo. As atividades foram realizadas através de recursos audiovisuais e 
apresentações de vídeos com tema de cuidados básicos com animais de estimação e guarda 
responsável de cães. Posteriormente foi reproduzido um musical infantil, para melhor fixação do 
assunto, e distribuído um material impresso (cartilha para colorir), elaborado pelos participantes 
do grupo, para utilização junto aos professores da referida escola em sala de aula. Ao decorrer das 
dinâmicas um dos componentes do projeto coletou as respostas dos alunos diante o conteúdo 
apresentado, para avaliação da percepção dos alunos frente o tema. Após a realização da 
atividade, o grupo fez uma autoavaliação do trabalho realizado, com análise da percepção e 
propostas para futuras atividades de extensão.    
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CONTRACEPÇÃO CIRÚRGICA POR APROXIMAÇÃO LÁTERO-ABDOMINAL (FLANCO) COMO TÉCNICA DE 
CASTRAÇÃO ALTERNATIVA EM CADELAS E GATAS  

 

IVAN FELISMINO CHARAS DOS SANTOS  
 

A contracepção cirúrgica é definida como sendo o procedimento cirúrgico irreversível. Nas fêmeas 
consiste na remoção dos ovários (ovarioectomia - OVE) ou ovário e útero (ovário-histerectomia - 
OVH); e nos machos, dos testículos (orquiectomia) ou ablação de parte do ducto deferente 
(vasectomia). A OVH e a orquiectomia são os procedimentos cirúrgicos comumente realizados na 
rotina veterinária no Brasil, sendo as OVH realizadas pela linha média (alba). Por outro lado, a 
contracepção cirúrgica em fêmeas pode ser realizada por aproximação lateral abdominal ou pelo 
flanco utilizando a técnica minimamente invasiva. A técnica é mais usada em animais silvestres 
devido à facilidade na observação da ferida cirúrgica no pós-operatório. Visto que a contracepção 
cirúrgica por aproximação lateral do abdômen em pequenos animais é raramente usada na prática 
veterinária no Brasil, objetivou-se relatar a experiência pessoal em relação ao uso da técnica de 
contracepção cirúrgica por aproximação látero-abdominal (flanco) como técnica de castração 
alternativa em cadelas e gatas, demonstrando as indicações, vantagens e desvantagens Relatar a 
experiência pessoal em relação ao uso da técnica de contracepção cirúrgica por aproximação 
látero-abdominal (flanco) como técnica de castração alternativa em cadelas e gatas, 
demonstrando as indicações, vantagens e desvantagens    A técnica de contracepção cirúrgica pela 
aproximação látero-abdominal pode ser usada como técnica alternativa de castração eletiva em 
cadelas e gatas demonstrando ser segura e de fácil aprendizado.     Foi realizada uma síntese das 
cirurgias realizadas pelo autor utilizando a técnica num período de oito anos. A técnica 
demonstrou ser de fácil aprendizado e possível de ser realizada em cadelas e gatas de todos os 
tamanhos corporais. A mesma é indicada em fêmeas com afecções em glândula mamária (ex. 
neoplasia mamária, hiperplasia mamária) e região abdominal, porém, induz maior trauma tecidual 
e consequentemente dor em relação à cirurgia de contracepção pela linha média (alba). As 
principais vantagens estão relacionadas com a facilidade de localização dos ovários durante o 
trans-operatório, manutenção da ferida cirúrgica limpa durante o pós-operatório, e menor 
probabilidade de remoção dos pontos de sutura de pele pelo animal.    

 



Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 
1480 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Agrárias  

Medicina Veterinária    

 
 

DINÂMICA PRÁTICA SOBRE ANATOMIA RADIOGRÁFICA DO SISTEMA ESQUELÉTICO DE ANIMAIS 
DOMÉSTICOS MINISTRADAS AOS ALUNOS DO CURSO DE OSTEOLOGIA VETERINÁRIA  

 

MICHEL DE CAMPOS VETTORATO  
REJANE LIMA E SILVA  

JÉSSICA LEITE FOGAÇA  
ARIANE DANTAS  

FELIPE RYDYGIER DE RUEDIGER  
LUIZ CARLOS VULCANO  

VÂNIA MARIA VASCONCELOS MACHADO  
MARIA JAQUELINE MAMPRIM  

MARCO ANTONIO RODRIGUES FERNANDES  
 

A anatomia é uma disciplina que contempla inúmeros cursos de graduação na área da Saúde e de 
Ciências Agrárias, entre eles, o de Tecnologia em Radiologia, cuja disciplina de Radiologia 
Veterinária faz parte de sua grade curricular. No entanto, o aprendizado de anatomia veterinária 
ainda não é tão influente neste curso de graduação quanto a anatomia humana. Visando esse 
fato, docentes e colaboradores do curso extracurricular optativo de anatomia veterinária com foco 
em osteologia da Faculdade de Tecnologia de Botucatu e com o apoio de docentes da Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia, Unesp - Botucatu, elaboraram uma atividade prática para os 
alunos do curso com o objetivo de aprimorar os conhecimentos gerais de anatomia radiográfica 
animal através de um jogo de perguntas e respostas.    Deste modo, acredita-se que a realização 
dessa metodologia da aula prática relatada demonstrou ser bastante didática pois permitiu o 
aproveitamento e fixação do tema entre os alunos, assim como a troca de experiências entre os 
professores e os estudantes, podendo servir como alternativa de ensino de anatomia de animais 
domésticos para os alunos de graduação em Tecnologia em Radiologia.     A dinâmica foi 
ministrada nas instalações da Faculdade de Tecnologia de Botucatu e para sua realização foram 
utilizadas 5 peças anatômicas de ossos de animais domésticos, 60 nomes de estruturas abordadas 
durante o decorrer das aulas e 30 imagens radiográficas, as quais foram demonstradas em um 
projetor de multimídia de uso didático. Todas as carteiras da sala de aula foram retiradas e todos 
os alunos foram posicionados na parede do fundo, permitindo um espaço vazio no centro da sala, 
onde uma sineta foi colocada sobre uma carteira. Assim, os alunos ao visualizarem a estrutura 
anatômica projetada pelos professores deveriam correr em direção a sineta e tocá-la. Aquele que 
identificava e respondia corretamente o nome da estrutura indagada ganhava um ponto e um 
chocolate. Todavia, caso errasse, o aluno não perderia nada, apenas passava para o próximo aluno 
que tocasse a sineta a possibilidade de manifestar a sua resposta correspondente e se estivesse 
correto, ganharia o chocolate referente à questão. Notou-se que todos os estudantes tiveram a 
oportunidade de se expressar em sala de aula, sendo que a maioria apresentou ótimo aprendizado 
e rendimento durante dinâmica, bem como o chocolate, estimulou os alunos a interagir com os 
professores.    
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MARKETING SOCIAL PROMOVIDO POR ALUNOS EM PROJETO DE EXTENSÃO COM OBJETIVO DE 
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS  

 

LARA MARIA VASCONCELLOS GUIMARÃES  
LAÍS BENTO PICHOLARI  

JULIANA APARECIDA DALSASS PETRI YODA  
MARIA ANGÉLICA FERREIRA DALLA PRIA  

ALAINE NICODEMO BACCARIN  
GLAUCIA PRADA KANASHIRO  

CAMILA ANGELA BERNARDI  
MARCELO JOSÉ DA MOTA  

 
Marketing Social promovido por alunos em projeto de extensão com objetivo de arrecadação de 
recursos financeiros O Marketing visa o desenvolvimento, manutenção, regulação com trocas que 
envolvem pessoas, produtos, causas, lugares, organizações e serviços. Deve-se considerar de 
extrema importância saber primeiramente o público que se quer atingir, analisando o contexto do 
Projeto, com segmentação e desenvolvimento de posicionamento; sendo desenvolvidas etapas 
que se iniciam com uma pesquisa, o senso no bairro onde o projeto é desenvolvido, para que 
mobilize o público-alvo, que são, pessoas que desejam castrar seus animais gratuitamente no 
bairro onde o projeto ocorre, empresas dispostas a patrocinar e pessoas que solidarizem com a 
causa.  A equipe de divulgação, tem como objetivo abranger o maior numero de público-alvo, para 
que se comovam com a causa; onde o objetivo do projeto é a castração de cães e gatos em bairro 
de vulnerabilidade social , o controle de agentes de zoonoticos e infecciosos, com ações sociais 
aliadas ao ensino e pesquisa.     O Marketing Social busca transformar a maneira pela qual o 
público-alvo percebe uma questão social, não vende produto, mas sim, uma causa social, uma 
ideia .Envolver a população em uma causa e elas funcionam justamente por não serem motivadas 
por interesses comerciais, mas sim genuínos, de uma causa social onde o publico consegue se 
identificar e é sensibilizada por ela, passando a fazer parte daquilo     A necessidade por recursos 
financeiros, fez com que o projeto gerasse produtos como camisetas, adesivo, canecas, rifas, 
promovesse palestras, estes ocorreu no Campus II da universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), 
devidamente autorizado pelo centro de eventos da universidade, contou com patrocínio de 4 
empresas, parceria com o diretório acadêmico e com a OAB 29º subseção de Presidente Prudente 
na realização de bingo beneficente em prol aos animais . A divulgação ocorreu por meio da pagina 
no facebookhttps://www.facebook.com/Projeto-Castra%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9-a-
solu%C3%A7%C3%A3o-1607306369600181/ > , grupos de whatsapp e o marketing corpo-a-
corpo.    
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ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL "CASTRAÇÃO É A SOLUÇÃO" 

ATRAVÉS DO USO DO FRAMEWORK SCRUM E QUADROS VIRTUAIS.  
 

RUDYARD ARIAN SARQUIS PINTO BARRETO  
JULIANA APARECIDA DALSASS PETRI YODA  

ALAINE NICODEMO BACCARIN  
MARIA NUARA CALDAS LONGO  

MAURILIO FRATTINI PALÁCIO  
LUÍS FELIPE DA COSTA ZULIM  
GLAUCIA PRADA KANASHIRO  

CAMILA ANGELA BERNARDI  
 

Inicialmente o projeto Castração é a solução foi idealizado por um único aluno, porém logo 
alcançou maior proporção e então houve a necessidade de dividir e aperfeiçoar as tarefas 
executadas, otimizando o trabalho, tornando-o mais eficaz e padronizado. Buscou-se, no 
gerenciamento do capital humano uma forma de maximizar o compromisso e a colaboração dos 
demais participantes, além da importância de saber os custos necessários para o projeto A 
Engenharia de produção concebe modelos, melhoria e implementação de sistemas que envolvem 
recursos humanos, materiais, informações e equipamentos. Utilizando conhecimento 
especializados em matemática, física e ciências sociais, analisando projetos de engenharia, para 
que possa especificar, prever e avaliar os resultados obtidos por tais sistemas. Apoiado por 
conhecimento de gestão de projetos pretende-se melhorar a alocação dos recursos humanos e 
materiais, envolvidos na execução do projeto a castração é a solução.    O Trello é um site de 
quadros virtuais versáteis, onde as tarefas serão colocadas e os líderes das equipes terão acesso as 
mesmas, assim pode-se efetuar um trabalho remoto, tanto no computador quanto no 
smartphone, facilitando assim a comunicação. Os Scrum-boards são versões físicas dos quadros 
virtuais, nos quadros são inseridas as atividades a serem executada em todo o projeto, dessa 
forma espera-se que seja contabilizada todo os materiais necessários para a execução do projeto, 
visando menos desperdícios, e melhorando a distribuição do trabalho entre os envolvidos, a 
organização na execução do mesmo, e melhorando a comunicação interna e externa do 
projeto.     Utilizando boas práticas de gestão de projetos, mais especificamente o SCRUM por 
meio de conceitos, artefatos, ferramentas auxiliares e de quadros virtuais no site Trello e SCRUM- 
boards. O SCRUM como gestão ágil de projetos é dos principais e mais utilizados, tendo como 
características a valorização dos indivíduos envolvidos e suas inteirações a colaboração com os 
clientes e também uma boa resposta às mudanças. Sustentado pelos pilares da transparência, da 
inspeção e da adaptação, a metodologia SCRUM tem como principal objetivo reduzir dificuldades 
como falta de planejamento, mudança constante de requisitos, escopo mal definido, falta de 
participação do cliente e falhas na comunicação, que são intempéries comuns em projetos. Além 
disso, o SCRUM se baseia em entregas rápidas e contínuas, com constante cooperação entre 
equipe de trabalho e de negócio, visando excelência técnica e simplicidade. Com o objetivo de 
tornar o trabalho mais fácil e produtivo, o projeto foi dividido em 11 equipes, contendo um líder 
em cada.     
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OVARIOECTOMIA COMO TÉCNICA DE CONTRACEPÇÃO CIRÚRGICA MINIMAMENTE INVASIVA EM CADELAS E 
GATAS  

 

IVAN FELISMINO CHARAS DOS SANTOS  
BRUNA MARTINS DA SILVA  

 
A gonadectomia é o procedimento cirúrgico mais realizado na prática veterinária como forma de 
controle populacional e prevenção e tratamento de afecções hormônio-dependente em caninos e 
felinos. A realização de técnicas cirúrgicas minimamente invasivas tem como objetivos gerais 
diminuir o tempo da cirurgia e dor pós-operatória. Ovário-histerectomia (OVH) é o procedimento 
cirúrgico de gonadectomia comummente usado no Brasil, Estados Unidos da América, Canadá, e 
alguns países europeus, que se caracteriza pela excisão dos ovários e do útero. Por outro lado, a 
ovarioectomia (OVE) é caracterizada pela remoção somente dos ovários, sendo uma prática mais 
usada na Holanda e maior parte dos países europeus. Porém, em casos de uteropatias o útero 
também é removido. Os profissionais que optam pela OVH se baseiam no pressuposto que futuras 
afecções de útero são prevenidas pelo procedimento; porém, os que optam pela OVE baseiam na 
premissa que as uteropatias em geral são hormônios-dependentes. Visto que a OVH é o 
procedimento cirúrgico de contracepção mais utilizada em relação à OVE no Brasil, em cadelas e 
gatas, existe a necessidade de relatar a experiência pessoal de uso da técnica de ovarioectomia 
como procedimento de contracepção cirúrgica minimamente invasiva em cadelas e gatas. Relatar 
a experiência pessoal de uso da técnica de ovarioectomia como procedimento de contracepção 
cirúrgica minimamente invasiva em cadelas e gatas, e realizar a comparação entre as ambas às 
técnicas em relação às vantagens, desvantagens e possíveis contraindicações.    A OVE é uma 
técnica cirúrgica que se mostra mais rápida, maior facilidade de execução, menor custo, 
aparentemente indução de menos dor ao animal, e menor índice de hemorragia trans-operatório 
e pós-operatório. Existe a necessidade de se determinar a fase de ciclo estral da cadela antes de 
ser submetida ao procedimento de OVE. Não existem relatos na literatura em relação aos efeitos 
colaterais com uso da OVE como técnica de contracepção cirúrgica em cadelas e gatas. A OVE 
pode ser usada como técnica alternativa ou rotineira de contracepção em cadelas e gatas.     Foi 
realizada uma súmula de ambas as técnicas realizadas pelo autor num período de 16 anos.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE INTERAÇÃO ENTRE VETERINÁRIO E BIÓLOGOS DURANTE O 14º CURSO DE 
EXTENSÃO PROMOVIDO PELO IBIMM, EM PERUÍBE.  

 

MARIO BENTO GABRIEL DE ARAÚJO  
FRANCISCO PEREIRA ALVES NETO  

LUANA FÉLIX DE MELO  
 

O Instituto de Biologia Marinha e Meio Ambiente é uma instituição não-governamental que realiza 
ações que promovem a integração de cidadãos, estudantes e pesquisadores. O IBIMM promove 
cursos abertos à sociedade, transmite e constrói conhecimentos, para dissipar o desenvolvimento 
científico e buscar a proteção da biodiversidade. Tornar seus participantes multiplicadores de 
informações em prol da conservação e educação ambiental, levando a informação para fora da 
sala de aula e aproximando o aluno com a realidade do ambiente natural, a população local e o 
contato com a natureza, incentivando os futuros profissionais de diversas áreas para trabalharem 
em conjunto e de maneira legal.    Durante as atividades oferecidas, desde a captura de animais, a 
sua contenção visando o bem-estar, estudo destes e soltura no meio ambiente, é possível notar a 
interação entre diferentes áreas como a Medicina Veterinária e a Ciências Biológicas em que a 
troca de informações é mutua e ocorre entre todos os envolvidos, permitindo assim unificação de 
conhecimentos e a integração interdisciplinar que proporcionou experiência plena, mostrando a 
importância da interação e cooperação entre esses profissionais. Portanto a interdisciplinaridade 
entre os Médicos Veterinários e Biólogos em sinergismo pode refletir de forma positiva e ética no 
campo de trabalho relacionado a fauna e ao meio ambiente desses, assim desenvolvendo 
atividades que proporcionem melhor entendimento da biologia e do bem-estar dos seres vivos, 
instigando a sensibilização e integridade dessas profissões buscando a preservação da vida.     O 
14° Curso de Férias de Extensão Universitária em Biodiversidade e Estudo do Meio promovido pelo 
Instituto de Biologia Marinha e Meio Ambiente (IBIMM) ocorreu de 7 a 16 de julho de 2017, na 
cidade de Peruíbe, São Paulo. Dentre as 200 horas de atividades teórico-práticas a programação 
envolveu a biologia, ecologia e conservação de tartarugas e tubarões, osteomontagem de 
mamíferos, noções de manejo e técnicas de contenção de espécies silvestres e exóticas, 
prospecções de pesquisa envolvendo esses animais, expedições científicas e elaboração de 
relatório e seminário.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE AULA PRÁTICA DE MANEJO DE EQUINOS REALIZADA POR ACADÊMICOS DO 
CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA CAMPUS DE BOTUCATU  

 

JÉSSICA LEITE FOGAÇA  
MICHEL DE CAMPOS VETTORATO  

ARIANE DANTAS  
MARIA CRISTINA REIS CASTIGLIONI  

FELIPE RYDYGIER DE RUEDIGER  
VÂNIA MARIA VASCONCELOS MACHADO  

MARCO ANTONIO RODRIGUES FERNANDES  
JOSÉ NICOLAU PRÓSPERO PUOLI FILHO  

 
Os equinos são animais domesticados que tem por hábito viverem em grupos e normalmente 
fogem de predadores. Entretanto, em diante situações onde se sentem relativamente ameaçados 
podem adotar um comportamento de "fuga ou luta", podendo fugir ou agredir o predador. Outros 
tipos de comportamento para comunicação entre eles podem ser observados, tais como o 
movimento da orelha, o qual, dependendo do seu ângulo, indica curiosidade, atenção ou 
relaxamento. Devido a isso, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu, com a 
aprovação da Comissão de Ética no uso de Animais (CEUA) (Protocolo n° 0100/2017), elaboraram 
uma aula prática de manejo de equinos (Protocolo n° 0100/2017, tendo por objetivo melhorar a 
conduta e a experiência dos alunos de Graduação em Medicina Veterinária e Zootecnia e Pós-
Graduação em Biotecnologia Animal, bem como relatar essa experiência.    A metodologia aplicada 
à aula prática demonstrou ser uma alternativa didática para introduzir os alunos a assuntos 
relacionados ao bem-estar-animal, pois esses animais devem ser muito bem manejados e tratados 
pelos condutores durante qualquer procedimento.     A atividade foi realizada na Fazenda Edgárdia 
pertencente à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Unesp, Botucatu, na Área de 
Produção de Equinos e consistiu primeiramente na divisão dos alunos em duplas e na distribuição 
de uma venda de pano por grupo, sendo vendado os olhos de apenas um integrante de cada 
dupla. Foram formadas cinco duplas no total, sendo que o integrante não vendado deveria auxiliar 
o vendado para impedir que se machucasse, transmitindo confiança e segurança para quem 
estava sendo "guiado". O vendado se conduzia e escolhia a direção de caminhada dentro de um 
barracão completamente cercado por equinos, sendo o desafio de cada dupla realizar esse 
procedimento sem qualquer tipo de comunicação verbal. Os integrantes de cada dupla revezaram-
se entre funções, permitindo que cada aluno pudesse ter a experiência de ser vendado pelo 
menos uma vez. Posteriormente a prática, os alunos tiveram a oportunidade de se expressar e 
relatar a experiência de se colocar no lugar dos equinos, pois esses animais são totalmente 
dependentes do condutor.    
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RURALIDADE: PROJETO PEDAGÓGICO PARA TREINAMENTO ACADÊMICO EM BOVINOS NO CURSO DE 
MEDICINA VETERINÁRIA.  

 

WILMAR SACHETIN MARÇAL  
 

Há quinze anos o atendimento clínico de bovinos no Hospital Veterinário (HV) da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL) diminuiu drasticamente. O crescimento urbano no entorno, com 
inúmeras construções de condomínios residenciais privados, afastou os pequenos produtores para 
outras localidades ou causou o encerramento da atividade rural. Essa situação originou um 
problema pedagógico no Curso de Medicina Veterinária, especificamente na Clínica Médica de 
Bovinos, pois a casuística fazia parte das aulas práticas, em dias úteis, finais de semana e feriados. 
Houve necessidade de repensar os atendimentos, para que o corpo discente encontrasse 
motivação no eixo vocacional de exercer a Medicina Veterinária com animais de produção, 
especialmente os bovinos. Em outro viés, no HV-UEL, a quantidade de animais de companhia 
aumentou geometricamente e, naturalmente, o número de alunos nas atividades com cães e 
gatos cresceram de forma geométrica, pois o HV-UEL atende animais originados de 73 municípios 
circunvizinhos a Londrina. Diante, então, da inexpressiva casuística de animais de produção para o 
ensino de Medicina Veterinária da UEL, foi preciso repensar os atendimentos para que o corpo 
discente encontrasse eco no eixo vocacional, sobretudo com bovinos, cuja população na região é 
expressiva, tanto para corte quanto para leite. Foi a partir das atividades extensionistas que se 
vislumbrou essa possibilidade. Encontrou-se nas pequenas propriedades rurais o cenário ideal 
para incrementar as aulas práticas das disciplinas de Semiologia e Clínica Médica de Bovinos, 
reaquecendo o espírito vocacional discente.    O transporte de professores e alunos foi realizado 
por micro-ônibus da Universidade, já sendo possível ofertar a realidade prática de 
aperfeiçoamento a 379 alunos. Durante o período de exercício didático foram atendidos 864 
bovinos, de 21 propriedades rurais diferentes, localizadas num raio de até 60 km da UEL. Os 
alunos observaram e atuaram em casos de papilomatose, retenção de secundinas, mastite, 
indigestões, retículopericardite traumática, pododermatites e enfermidades metabólicas.    UEL. 
LABOVET. MATSUDA. VENCO SAÚDE ANIMAL. Com metodologia, planejamento com parcerias e 
atendimento gratuito subsidiado, aumentou-se os atendimentos extramuros, permitindo aos 
professores e alunos mais casos clínicos. Assim nasceu o Projeto Ruralidade, com atividades de 
ensino nas aulas práticas das disciplinas. Nos primeiros cinco anos, os alunos tiveram contato 
direto com significativo número de bovinos enfermos para atuação de diagnóstico, prognóstico, 
terapêutica e observação de condutas profissionais. As propriedades rurais colaboradoras foram 
cadastradas pela UEL em serviço de extensão universitária. Atividades não emergenciais também 
serviram de aprendizado aos alunos, como mochações, desverminação, vacinação, diagnóstico de 
gestação, curativos, entre outras. Todo arsenal terapêutico utilizado foi doado por laboratórios 
colaboradores, através de amostras-grátis.    
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SAÚDE E BEM-ESTAR ANIMAL ATRAVÉS DAS PRÁTICAS DE MANEJO EM PRIMATAS NEOTROPICAIS SAPAJUS 
SP. NO CATIVEIRO  

 

ELLYN AMANDA FONSECA MARTINS  
ANDRESSA CAROLINE VANSO POLIZELLO  

ALAINE NICODEMO BACCARIN  
NIKOLAS CORDEIRO PEREZ ALVES  

WILLIAN JUNIOR DE LIMA  
 

Primatas do gênero Sapajus, família Cebidae, classificados como Macaco do Novo Mundo são 
animais de porte médio distribuídos da América do Sul até a Argentina, habitando principalmente 
a floresta tropical amazônica e a floresta tropical atlântica no Brasil. É uma espécie muito comum 
em cativeiros, parques, zoológicos e centros de triagem no Brasil. As espécies desse gênero 
estavam incluídas no gênero Cebus e por muito tempo foram considerados membros de uma 
única espécie, Cebus apella (macaco-prego). Esses primatas possuem grande capacidade de 
adaptação, sobrevivendo em diferentes tipos de ambientes, vivem em 20 a 30 indivíduos, 
geralmente apresentando um macho adulto como líder do grupo. Apresentam características que 
os tornam, do ponto de vista etológico, bons modelos para estudo, sendo as características 
comportamentais nessa espécie mais desenvolvidas por ter uma habilidade cognitiva superior às 
outras espécies de primatas neotropicais.  Objetivou-se relatar o estudo dos primatas em cativeiro 
para elucidar aspectos do comportamento e fornecer subsídios para uma manutenção e manejo 
visando o bem-estar animal, pois é um grande desafio para profissionais da área.    Conclui-se a 
importância da pratica de enriquecimento ambiental criadas no cativeiro, condições que simulem 
o habitat natural, informações geradas são úteis para evitar ao máximo o estresse do animal, 
proporcionando melhor qualidade de vida e bem-estar desejável.    Unoeste A adaptação frente a 
diferentes estímulos estressores pode proporcionar custos biológicos importantes nos aspectos 
clínicos, comportamentais e fisiológicos dos animais.     
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EFEITO DA PRIMAVERA E VERÃO NO QUADRO ESPERMÁTICO DE TOUROS NELORE  
 

WILLIAN MITUZI TATEISI  
CAMILA DUTRA DE SOUZA  

GABRIELA FIGUEREDO CORNACINI  
TALITA RAQUEL CAVICHIOLI SEBASTIÃO  

MARCELO GEORGE MUNGAI CHACUR  
 

       O objetivo dessa pesquisa foi analisar o perfil seminal, através do exame andrológico, de 
touros da raça Nelore nas estações da primavera e verão, criados extensivamente, para fins de 
construir critérios de seleção reprodutiva. Foram utilizados 20 touros da raça Nelore durante 6 
meses, acompanhando as estações primavera e verão, sendo 2 coletas por estação. Mensurados 
os fatores climáticos e colhido sêmen para análise microscópica do ejaculado, determinando 
motilidade progressiva (0 a 100%), vigor (1 a 5) e turbilhão (0 a 5) e morfologia espermática Os 
dados foram submetidos à análise de variância com posterior Teste de Tukey a 5%. Conclui-se que 
o touro nelore no verão ejacula maior volume (5.91±2.98mL) e tem maior motilidade espermática 
(70.75±17.64%), porem tem mais defeitos espermáticos maiores (18.32±9.07%) e totais 
(23.80±10.89%) que a estação da primavera. Mostrando que os fatores climáticos estão 
diretamente ligados à qualidade do sêmen.  CNPq. 
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RESULTADOS PRELIMINARES DE PROTOCOLO FITOTERÁPICO PARA A HEMATÚRIA ENZOÓTICA DOS 
BOVINOS CAUSADA PELA SAMAMBAIA.  

 
WILMAR SACHETIN MARÇAL  

 
       A Hematúria Enzoótica Bovina é enfermidade decorrente da ingestão da samambaia (Pteridum 
arachnoideum), acometendo bovinos em vários estados do Brasil. Devido aos prejuízos 
econômicos e ao risco à saúde pública, as pesquisas continuam buscando formas de controle da 
enfermidade, já que existem locais que ainda se criam bovinos em contato direto com a planta, 
principalmente no estado do Paraná, onde a topografia é bem acidentada, sem possibilidade de 
mecanização da terra para correção da acidez do solo. Num levantamento em municípios 
paranaenses, detentores da samambaia em suas pastagens, o autor correlaciou a existência da 
planta à manifestação natural de Hematúria Enzoótica dos Bovinos. Foram utilizados fitoterápicos 
para combater a enfermidade, com resultados preliminares promissores. Além disso, o protocolo 
proposto permitiu, também, minimizar prejuízos aos pecuaristas, com orientações educativas 
sobre os riscos de consumir os subprodutos de origem animal, como carne e leite.  UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE  
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TERMOGRAFIA DIGITAL POR INFRAVERMELHO DA BOLSA ESCROTAL, QUALIDADE DO SÊMEN E 
MORFOMETRIA TESTICULAR DE TOUROS NELORE ANTES E DURANTE A ESTAÇÃO DE MONTA  

 
TALITA RAQUEL CAVICHIOLI SEBASTIÃO  

CAMILA DUTRA DE SOUZA  
MARCELO GEORGE MUNGAI CHACUR  

 
       A termografia por infravermelho, na modalidade digital, é um moderno exame de imagem 
com acurácia, não invasivo, sem efeitos colaterais, de prática realização; e validado 
internacionalmente; e usada na mensuração de temperaturas de áreas do corpo de animais. 
Objetivou-se estudar na primavera e verão a termorregulação testicular com termografia digital 
por infravermelho, a qualidade do sêmen e a morfometria testicular de touros jovens Nelore, 
criados extensivamente. Foram utilizados 20 touros da raça Nelore com idades de 24 meses, 
mantidos em pasto de Urochloa decumbens, com mistura mineral e água à vontade. Foram 
realizadas, com intervalos de 30 dias, duas coletas de dados por estação, na primavera e verão, 
com os seguintes procedimentos: coleta e análise de sêmen, mensuração da morfometria 
testicular e exames de termografia de infravermelho da bolsa escrotal. Os dados das temperaturas 
da bolsa escrotal, das características do sêmen e da morfometria testicular dos touros, foram 
submetidos à análise de variância, e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Não houve 
diferença (P > 0,05) entre as estações do ano para as características do sêmen. Houve diferença (P 
< 0,05) entre estações para peso corporal e perímetro escrotal, ambos superiores no verão. As 
temperaturas do escroto não diferiram (P > 0,05) entre estações do ano. Conclui-se que nas 
condições do experimento, os animais produziram sêmen de qualidade satisfatória com 
termorregulação testicular mostrando faixas decrescentes de temperatura do cordão espermático 
em relação ao testículo e caudas do epidídimo. Os fatores climáticos apresentaram pequena 
variação entre as estações do ano. A qualidade do sêmen foi superior na primavera com menores 
porcentagens de defeitos espermáticos maiores e totais. A termorregulação testicular foi similar 
nas duas estações do ano.  CNPq 

 


