03/10/2018 - APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CONCORRENTES AO PRÊMIO ABRAVAS ADAUTO NUNES - AUDITÓRIO
17:00 - 18: 30
17:00
Ichikawa et al. Ocorrência e caracterização molecular de Giardia spp. em Psittaciformes mantidos em cativeiro
17:30
Martinelli et al. Caracterização imuno-histoquímica de vírus da cinomose (morbilivírus canino) e adenovírus canino em Lutra longicaudis no Sul do Brasil
18:00
Americano et al. Uso do acetato de melengestrol oral para sincronização da ovulação em veado-cantingueiro (Mazama gouazoubira )
04/10/2018 - APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CONCORRENTES AO PRÊMIO ABRAVAS ALCIDES PISSINATTI - AUDITÓRIO
17:00 - 18: 30
17:00
Gonçalves et al. Diagnóstico e caracterização de Bornavírus aviário em psitacídeos em Minas Gerais
17:30
Knöbl et al. Escherichia coli patogênica aviária (APEC) isolada de avestruz (Struthio camelus ) com colibacilose
18:00
Suaréz et al. Estudo patológico de tatus e tamanduás atropelados em rodovias do estado de Mato Grosso do Sul, Brasil: resultados preliminares
05/10/2018 - APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ORAIS
SALA 6
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
AUDITÓRIO
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
SALA 9
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45

Relato de caso *
Pereira et al. Reversão pela nalbufina de apneia induzida por morfina, em Callithrix jacchus – relato de caso
Garcia et al. Doença de Paget associada a Enterococcus faecalis em serpente de ilha Bothrops insularis
Cação et al. Uso do tamoxifeno para controle de postura crônica em Agapornis (Agapornis personatus )
Cação et al. Células-tronco mesenquimais alogênicas na terapia de osteoartrite em Atelerix albiventris : primeiro relato de caso no Brasil
Santos et al. Lesões por acidente apílico em arara canindé (Ara ararauna ): relato de caso
Nishimura et al. Artrite séptica em filhote de Cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus )
Nishimura et al. Recuperação e criopreservação espermática com o uso de diluidor Citrato-gema de ovo em onça-parda atropelada
Lucena et al. Remoção de corpo estranho por endoscopia flexível em Gavião Asa-de-telha (Parabuteo unicinctus )
Resumo científico
Silva et al. Descrição comparativa de pelos-guarda dos cervídeos brasileiros
Caiaffa et al. Estudo radiográfico e necroscópico do trauma por colisão veicular em mamíferos selvagens nas rodovias do estado de São Paulo
Knöbl et al. Análise genômica de Escherichia coli enteropatogênica (EPEC) isolada de psitacídeo cativo
Belchior et al. Neoplasias em aves e répteis do Zoológico de Belo Horizonte entre 2006 e 2018
Marins et al. Análise Coproparasitológica de Lobos-guarás (Chrysocyon brachyurus ) do Parque Nacional da Serra da Canastra, MG

Relato de caso *
Monteiro et al. Adenoma de glândula mucosa em Perereca-grudenta (Trachycephalus mesophaeus )
Natividade et al. Uso da laserterapia e magnetoterapia no tratamento da união-retardada de fratura tíbio-társica em Asio clamator
Marietto-Gonçalves. Isolamento de Scopulariopsis brevicaulis em dermatite fúngica de Porquinho-da-Índia (Cavia porcellus )
Marietto-Gonçalves et al. Necrose de bico por criptococose crônica em Periquitão-maracanã (Psittacara leucophthalmus )
Nicknich et al. Fibrosarcoma em uma Cruzeira (Bothrops alternatus ): aspectos clínicos, cirúrgicos e histopatológicos
Hidasi et al. Detecção de Circovírus aviário em Arara-azul-grande (Anodorhynchus hyacinthinus ) do Zoológico Municipal de Guarulhos
Nery et al. Diagnóstico radiográfico e por tomografia computadorizada (TC) de afecções da orelha média em carnívoros selvagens: estudo de dois casos
Lima et al. Adenocarcinoma papilar de ovário assintomático com diagnóstico tardio em Porquinho da Índia (Cavia porcellus )

* Todos trabalhos apresentados como relato de caso concorrerão ao Prêmio NUTRÓPICA Relato de Caso
Os trabalhos no formato poster científico deverão ser fixados nos locais indicados dia 03/10 pela manhã.

