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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 1 – VETERINÁRIA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/xsm-jaxi-hva 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Claudia Gabriela Lima Mancini, Samara 
Camargo e Claudia Souza e Silva Boraschi. 
 
 
1. O PAPEL DE LINFÓCITOS, CÉLULAS CALICIFORMES E MACRÓFAGOS NA 
MUCOSA INTESTINAL DE ANIMAIS INFECTADOS POR TOXOCARA VITULORUM 
E OUTROS HELMINTOS INTESTINAIS 
 
Bianca Estevão Rio Criado; Thaís da Silva Alves; Maurício Stringhetta Mello; Ane Pamela Capucci 
Torres; Wilma Aparecida Starke-Buzetti; Maria Francisca Neves 
 
RESUMO 
A expulsão espontânea dos parasitas helmínticos de um hospedeiro é sem dúvida um evento imune 
com componentes da imunidade inata e adquirida. Numerosas células imunes e seus mediadores foram 
relacionados às alterações intestinais que acompanham a infecção helmíntica e que participam da 
expulsão do parasita. Em infecção natural por Toxocara vitulorum e outros helmintos, é evidente a 
hiperplasia de células imunoinflamatórias, que migram para a camada intraepitelial da mucosa 
intestinal, para atuarem o mais próximo possível dos parasitas. Entre estas células destacam-se os 
linfócitos intraepiteliais (LIE), as células caliciformes e os macrófagos que possuem importante 
participação na defesa da mucosa contra infecções parasitárias do lúmen intestinal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: linfócitos intraepiteliais; células caliciformes; macrófagos; infecção helmíntica. 

 
 
2. LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA: Revisão de Literatura 
 
Paola Martina de Sousa Inácio; Ane Pamela Capucci Torres; Maria Francisca Neves; Cláudia Souza 
Silva Boraschi 
 
RESUMO 
A leishmaniose visceral canina é uma doença cosmopolita, causada pelo flebótomo do gênero  
Leishmania, a transmissão ocorre através do repasto sanguíneo da fêmea infectada no hospedeiro. As 
leishmanioses são divididas em leishmaniose visceral (LV) e leishmaniose tegumentar (LT), os animais 
portadores da LVC podem apresentar sinais clínicos a partir do terceiro mês até sete anos após a 
infecção. O diagnóstico pode ser realizado através de várias técnicas como RIFI, ELISA, PCR. No 
Brasil, atualmente o tratamento é realizado seguindo as orientações das guidelines, tratamento 
sintomático e medicações são utilizadas para reduzir a carga parasitária, visto que essa doença não 
tem cura clínica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Leishmania; leishmaniose visceral canina (LVC); diagnóstico; tratamento. 
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3. A EVOLUÇÃO DO USO DE PROTESES ORTOPÉDICAS NA MEDICINA 
VETERINARIA DE ANIMAIS SILVESTRES: Revisão Literária 
 
Adilson Cesar da Costa Medeiros; Samara Camargo; Maria Francisca Neves; Ane Pamela Capucci 
Torres 
 
RESUMO 
Devido as queimadas, acidentes em rodovias, tráfico de animais, não é incomum encontrar um animal 
silvestres com algum tipo de problema ortopédico, com tudo atualmente se tem uma crescente 
preocupação no que diz respeito a saúde e conforto dos animais de criação e cativeiro, tornando 
necessário a implementação de novas técnicas terapêuticas e cirúrgicas, visando uma recuperação 
mais rápida e eficaz. A protipagem de animais é algo relativamente novo no mercado, mas que tem 
dado resultado surpreendente na reabilitação de animais com problemas de mobilidade. Com a 
evolução do mercado de próteses, surgem as próteses ortopédicas em impressão 3D de rápida 
fabricação, fácil personalização e baixo custo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: prótese; ortopédico; silvestres; 3D; medicina veterinária. 

 
 
4. REABILITAÇÃO ANIMAL PARA O TRATAMENTO DE LESÃO ISQUIÁTICA 
 
Gabriela Gimenes Pereira da Hora; Fernanda Donato Maia Roriz; Ane Pamela Capucci; Maria 
Francisca Neves 
 
RESUMO 
Conceitualmente, a fisioterapia é uma ciência que usa agentes físicos como forma de tratamento. 
Portanto, por meio dos conceitos de biomecânica, física e fisiologia, diversos métodos são utilizados 
para promover a saúde ou prevenir doenças. Tem como foco aspectos simples, como exercícios 
corretos até a reabilitação e controle da dor, sempre com foco no bem-estar de nossos pacientes. No 
sentido mais amplo, reabilitar significa restabelecer ou restaurar privilégios anteriores, como caráter, 
reputação ou status. A reabilitação está intimamente relacionada à fisioterapia, integrando-a e 
buscando restaurar o funcionamento do sistema afetado. O principal objetivo da fisioterapia é melhorar 
ou manter a qualidade de vida do paciente. Tendo isso em mente, vários objetivos foram determinados 
com base na patologia ou disfunção que aparece. 
 
PALAVRAS-CHAVE: fisioterapia, reabilitação, bem estar., patologia, dor. 
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SALA 2 – VETERINÁRIA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/anc-qxnj-rxa 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Mauricio Stringhetta Mello, Gismelli Cristiane 
Angeluci e Gisele Silveira De Mello. 
 
 
5. HIPOTIREOIDISMO EM CÃES: Relato de Caso 
 
Samara Grange dos Santos; Cláudia Souza e Silva Boraschi; Ane Pamela Capucci Torres; Maria 
Francisca Neves 
 
RESUMO 
O hipotireoidismo está ligado a uma deficiência na produção e secreção dos hormônios tiroidianos que 
realizam diversos processos metabólicos, ocasionando vários sinais clínicos, sendo os mais comuns, 
apatia, ganho de peso, e alterações dermatológicas. Ele é classificado em primário quando tem o 
acometimento da própria glândula tireoide, secundário quando tem um comprometimento da hipófise e 
o terciário que é raro, ocorre por uma falha do hipotálamo em secretar o TRH. O diagnóstico é realizado 
com base na anamnese, sinais clínicos e exames com o perfil tireoidismo. O tratamento consiste em 
levotiroxina. O presente artigo vem relatar um caso de hipotireoidismo em cão da raça Pit Bull. 
 
PALAVRA-CHAVE: Canis familiaris; hipotireoidismo; diagnóstico; tratamento. 

 
 
6. INEFICÁCIA DA EUTANÁSIA PARA O CONTROLE DA LEISHMANIOSE 
VISCERAL CANINA: Revisão de Literatura 
 
Samara Grange dos Santos; Ane Pamela Capucci Torres; Maria Francisca Neves; Cláudia Souza e 
Silva Boraschi 
 
RESUMO 
A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma doença endêmica no Brasil, tendo importância na saúde 
pública por ser uma zoonose. Na LVC, a Leishmania infantum é a espécie mais encontrada nos países 
da América. Os principais vetores da LVC são os flebotomíneos Lutzomyia longipalpis e Lutzomya cruzi 
que fazem parte da Família Psychodidae, Subfamília Phlebotominae e Gênero: Lutzomyia. O Canis 
Lupus familiares é o principal reservatório. A transmissão se dá pela a picada de artrópodes dípteros 
fêmeas, da família Psychodidae, subfamília Phlebotominae, gênero Phlebotomus, na Europa e 
Lutzomya, na América, infectados. Pode utiizar exames laboratoriais, parasitológico e sorológicos em 
forma de diagnostico da doença. O tratamento com a miltefosina foi liberado no ano de 2016. Métodos 
profiláticos são indispensáveis em áreas endêmicas, a vacina, colares repelentes e repelentes tópicos 
são indicados para combater a doença. Comprovado que a eutanásia não é eficiente para o controle 
da LV. 
 
PALAVRA-CHAVE: Canis Lupus familiaris; leishmaniose; diagnóstico; tratamento; eutanásia; profilaxia 
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7. TUMOR VENÉREO TRANSMISSÍVEL EM CÃO: Relato de Caso 
 
Gleisiely Bruna Oliveira Moraes; Valdinei Marques de Souza; Ane Pamela Capucci Torres; Maria 
Francisca Neves; Mariana Aparecida de Alencar Jeronymo Simão Pereira 
 
RESUMO 
O tumor venéreo transmissível (TVT), também denominado sarcoma de Sticker, é uma neoplasia, que 
acomete cães em condições naturais, sem opção sexual, idade ou raça. Sua transmissão se dá 
principalmente pelo coito em animais sexualmente ativos, porém, pode ocorrer a transmissão por 
contado direto como morder, farejar ou lamber animais infectados. Afeta primariamente a mucosa 
genital, porem são relatados sítios extragenitais. O diagnóstico do tumor pode fundamentar-se na 
avaliação citológica ou histológica. Com relação ao tratamento, o TVT pode ser curado com 
quimioterápicos, mediante utilização do sulfato de vincristina e associados, cirurgia ou a radioterapia. 
A regressão espontânea pode ocorrer em animais imunocompetentes, embora seja um fato raro e de 
poucos relatos. O índice do (TVT) no Brasil é elevado, por conta do clima que favorece e devido a 
prevalência de animais errantes. O tumor é caracterizado pela sua fácil transplantação e rápido 
crescimento, sendo assim disseminado entre os animais. Por ser muito comum na população canina, 
e estar diretamente relacionada a vida sexual desses animais, a castração torna se um ótimo aliado 
para diminuir os riscos de contaminação, porem o principal cuidado seria não deixar os cães soltos na 
rua. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sarcoma Sticker; tumor venéreo transmissível; TVT. 

 
 
8. RELAÇÃO ENTRE A SOBREVIVÊNCIA E A INFECCIOSIDADE DOS 
PLANORBÍDEOS À INFECÇÃO POR Schistosoma mansoni 
 
Anne Caroline Nascimento Vilela; Gabriel Nascimento Dantas Vilela; Claudia Souza e Silva Boraschi; 
Eliana Maria Zanotti Magalhães; Maria Francisca Neves 
 
RESUMO 
Estudo da sobrevivência e da suscetibilidade a infecção apresentadas por Biomphalaria tenagophila 
selecionada geneticamente para a suscetibilidade ao Schistosoma mansoni da linhagem SJ, por B. 
tenagophila (não selecionada) exposta à linhagem SJ e por Biomphalaria glabrata exposta a linhagem 
BH de S. mansoni. A população de B. tenagophila selecionada geneticamente foi obtida por 
autofecundação de progênies suscetíveis ao S. mansoni SJ, tendo no experimento sido utilizados 
moluscos da geração F77. Os exemplares de Biomphalaria foram expostos individualmente a dez 
miracídios durante duas horas, em temperatura de 28 oC e à luz incandescente de 60 Watts. Após a 
exposição aos miracídios, os moluscos foram mantidos em frascos com aproximadamente 2000 mL de 
água declorada e alimentados com alface ad libitum. A linhagem de B. tenagophila selecionada 
geneticamente para a suscetibilidade apresentou 89,8% de infecciosidade na sexta semana de 
infecção e neste período a taxa de sobrevivência mantinha-se elevada com 97,4% de moluscos vivos. 
No decorrer da infecção, a sobrevivência diminuiu chegando a 2,8% na décima terceira semana de 
infecção. A linhagem B. tenagophila não selecionada geneticamente apresentou taxa de infecção de 
0,6% na quarta semana, chegando a 2,4% na sétima semana e se mantendo assim até o final do 
experimento, quando 84,3% dos moluscos estavam vivos. A espécie B. glabrata durante todo o período 
de observação, apresentou taxa de infecção de 90% e a sobrevivência começou a diminuir somente 
na sétima semana (43,3%). Os resultados indicaram forte relação entre a sobrevivência e a 
infecciosidade dos moluscos, de maneira que quanto maior foi a taxa de infecção menor foi a 
sobrevivência.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Schistosoma mansoni; Biomphalaria glabrata; Biomphalaria tenagophila, 
esquistossomose. 
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9. BENEFÍCIOS DA CASTRAÇÃO PRECOCE EM CADELAS: Revisão de 
Literatura 
 
Luciéllen de Souza Felix; Ane Pamela Capucci Torres; Cláudia Gabriela Lima Mancini; Maria Francisca 
Neves 
 
RESUMO 
Devido à problemática da superpopulação de animais errantes atualmente, tem-se dispensado cada 
vez mais empenho na busca por alternativas que possam controlar de forma efetiva a quantidade de 
animais nas ruas. Dentre os métodos conhecidos até então, a castração corresponde à medida mais 
eficaz de contenção. A castração de pequenos animais é um procedimento cirúrgico bastante comum 
na medicina veterinária, tendo como objetivo principalmente tornar inférteis machos e fêmeas, através 
da orquidectomia e ovariosalpingohisterectomia (OSH), respectivamente, sendo esta última o objeto de 
estudo a ser enfatizado no presente trabalho, devido sua grande importância no controle populacional 
de animais domésticos. Além de contribuir para a redução da concentração de animais nas ruas, a 
castração desenvolve papel importantíssimo na clínica cirúrgica do sistema reprodutor de fêmeas 
caninas, principalmente quando realizada precocemente, por auxiliar na prevenção e tratamento de 
diversos distúrbios que por sua vez representam ameaça ao bem-estar animal. Diante disso, objetivou-
se realizar essa revisão de literatura, com a finalidade de apresentar informações relevantes quanto a 
indicação e efetuação da castração precoce em cadelas, bem como seus benefícios para saúde e bem-
estar animal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: castração; cadelas; pré-púbere; precoce. 

 
 
 
 
 
 


