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XXVII Encontro e XXI Congresso ABRAVAS & III Congreso 

ALVEFAS 

Neste mês de outubro, a Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens 

(ABRAVAS) realizou seu 21º congresso e 27º encontro, na cidade de São José dos Campos – 

SP, no Hotel Nacional Inn, em conjunto com a Asociación Latinoamericana de Veterinarios de 

Fauna Silvestre (ALVEFAS). 

Nos dias 30/09 e 1/10, aconteceu o Pré-Congresso (PC) com três cursos teórico-práticos 

realizados na Universidade do Vale do Paraíba.  

O PC - 1 abordou a temática de “Medicina avançada de aves de rapina”, ministrado pelo 

palestrante Jeferson Pires (Figura 1), que abordou desde as técnicas de manejo, diagnóstico, 

planejamento e técnicas operatórias avançadas (Figura 2). 

 

Figura 2: Prática nas dependências da UNIVAP 

(Universidade do Vale do Paraíba) 

Figura 1: Jeferson Pires 
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O segundo PC teve como tema “Actualidades en medicina de reptiles y anfibios”, com o 

palestrante Javier Nevarez, (Figura 3), presidente da ALVEFAS. Foram realizados exames 

radiográficos, coletas de amostras sanguíneas, anestesia para exames de alguns animais 

internados, em tratamento, no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) da 

UNIVAP (Figura 4). 

 

 

E por fim, o terceiro PC com a temática “Patologia Clínica Comparada em pets não 

convencionais”, ministrado pelo palestrante Ricardo Lopes (Figura 5), do Laboratório 

PROVET, onde abordou interpretação de exames em mamíferos, aves e répteis. 

Na prática do PC 3, nas dependências da UNIVAP, os congressistas aprenderam a 

realizar hemogramas (mamíferos, aves e répteis), parasitológico de fezes, exame de 

bacterioscopia e leitura de todos os exames (Figura 6). 

 

 

Na manhã do dia 02 de outubro, teve início o XXI Congresso, com três minicursos, 

sendo eles:  

1) Homeopatia em pets não convencionais, com Cideli Coelho (Figura 7); 

2) Workshop: Biossegurança aplicada a rotina do médico veterinário de animais selvagens, com 

Marcelo Gomes e Jean Carlos (Figura 8); 

 3) Avian & Reptile clinical and diagnostic techniques, com Avery Bennett (Figura 9). 

Foto 1: Jeferson Pires 

Foto 2: Foto da prática 

Foto 3: Prática nas dependências da UNIVAP. 

Figura 5: Ricardo Lopes Figura 6: Prática de Patologia Clínica 

Foto 3: Javier Nevarez 

Figura 3: Javier Nevarez Figura 4: Prática nas dependências da UNIVAP. 

Figura 5: Ricardo Lopes Figura 6: Prática de Patologia Clínica 
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No período da tarde ocorreram três Workshops: 

1) Mensuração e controle da dor, com os palestrantes Javier Nevarez, André Nicolai. 

Thais Bressan e Gustavo Dutra (Figura 10); 

2) “O que aprendemos com o surto de febre amarela? Estamos preparados para 

enfrentar futuras epidemias?”, com os palestrantes Adriano Pinter, Mariana Cunha, Mauricio 

Nogueira e Marina Galvão Bueno (Figura 11); 

3) Nutrição de animais selvagens, com a representante da Mazuri, Dra. Jennifer Parsons 

(Figura 12). 

 

 

 

 

Figura 10: (esq) Gustavo Dutra, 

André Nicolai, Thais Bressan e Javier 

Nevarez (dir.) 

Figura 11: (esq) Marina Galvão 

Bueno, Erika Frühvald (diretoria 

ABRAVAS), Mauricio Nogueira, 

Mariana Cunha e Adriano Pinter (dir.) 

Figura 12: Dra. Jennifer Parsons, 

Mazuri 

Figura 7: Cideli Coelho Figura 8: Marcelo Gomes Figura 9: Avery Bennett 
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Ainda no dia 02, à noite, ocorreu a abertura do congresso, com os discursos do 

Presidente da ABRAVAS Bruno Petri, o presidente da ALVEFAS Javier Nevarez e o Diretor 

científico da ABRAVAS Guilherme Marietto (Figura 13), dando as boas vindas aos 

congressistas. A palestra magna inaugural foi ministrada pelo Médico Veterinário Javier 

Nevarez (Figura 14), com o tema "Medicina Veterinaria Organizada", abordando a importância 

das associações e representações para o fortalecimento da profissão e mercado de trabalho, 

seguido do Coquetel de abertura. 

 

 

 

Na quarta-feira, contamos com a palestra magna "Bactérias multirresistentes e 

antropozoonoses em medicina veterinária, uma realidade negligenciada para animais 

selvagens”, com a Dra. Terezinha Knolb (Figura 15) e as palestras simultâneas "Patologia em 

animais de zoológico – Parte I", com palestrante Carlos Rodriguez (Figura 16), da Disney 

Animal Helath; "Casos desafiadores", com o palestrante André Nicolai (Figura 17) e "Fauna 

silvestre como sentinela para vigilância em saúde", com o palestrante Adriano Pinter (Figura 

18), finalizando as atividades com as apresentações de trabalhos concorrentes ao prêmio Adauto 

Nunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Palestra Magna, Terezinha Knolb 

Figura 13: Abertura. Bruno Petri (esq.), Guilherme Marietto e 

Javier Nevarez (dir.) 

Figura 14: Palestra inaugural, Javier Nevarez. 



Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens - ABRAVAS 

www.abravas.org.br 

Informações: secretaria@abravas.org.br / info@abravas.org.br / contato@abravas.org.br 

 

 

 

 Na noite de quarta realizou-se o jantar de confraternização com o Leilão FAPE-

ABRAVAS "Murray E. Fowler" (Figura 19), em que a arrecadação monetária é totalmente 

revertida para estudantes de graduação participarem do congresso de 2019, com resumos 

aprovados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quinta-feira começou com a palestra magna "Zoonoses transmitidas por animais 

silvestres de importância para a Saúde Única no Brasil", com o palestrante Jean Carlos (Figura 

20) e, ao final da programação e as palestras simultâneas: “Patologia de animais de zoológico – 

parte II” com Carlos Rodriguez (Figura 21), “Casos desafiadores em homeopatia”, com Cideli 

Coelho e “Biossegurança” com Marcelo Gomes. Ao final da programação tivemos as 

apresentações de trabalhos concorrentes ao prêmio “Alcides Pissinatti” e a Assembleia Geral 

Ordinária (Figura 22). 

Figura 16: Carlos Rodriguez Figura 18: Adriano Pinter 

Figura 19: Leilão 

Figura 17: Andre Nicolai 
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Figura 20: Jean Carlos 

Figura 21: Carlos Rodriguez 

Foto 22: Assembleia Geral Ordinária 
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Como programação social aconteceu a festa à fantasia ABRAVAS no Pub “No Black 

Tie”, festa já tradicional nos congressos da associação, importante integrante da programação 

(Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O último dia, 5/10, começou com a palestra de Carlos Rodriguez e Javeir Nevarez, 

abordando “Fisiologia, medicina y patologia respiratória en reptiles”, seguida das apresentações 

de relatos de caso e resumos científicos (Figura 24). A tarde foi o último dia dos mini-cursos e 

feita a entrega dos prêmios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 23: Festa à fantasia. Fonte: No Black Tie. 

Figura 24: Apresentação de trabalho. 
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A autora Daniela Nicknich (Figura 25), com o trabalho intitulado "Osteossíntese 

de fratura cominutiva de ulna em um Gavião-de-cauda-curta (Buteo brachyurus)" levou 

o prêmio "Marcelo Guimarães" de melhor pôster de resumo científico e também o 

prêmio Nutrópica, para melhor relato de caso, com o trabalho “Fibrosarcoma em uma 

Cruzeira (Bothrops alternatus): aspectos clínicos, cirúrgicos e histopatológicos”.  

Alice Americano (Figura 26) foi premiada pelo trabalho "Uso do acetato de 

melengestrol oral para sincronização da ovulação em Veado-cantingueiro (Mazama 

gouazoubira)" na categoria Jovem Pesquisador - "Adauto Luis Veloso Nunes" - Resumo 

Científico Oral. Na categoria profissional de resumo oral científico, o prêmio "Alcides 

Pissinatti" foi para Aila Solimar Gonçalves com o trabalho "Diagnóstico e 

caracterização de Bornavírus aviário em psitacídeos em Minas Gerais", recebido pela 

professora Tânia Raso (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Daniela Nicknich. Figura 26: Alice Americano. 

Figura 27: Tânia Raso. 
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Agradecimento especial à ALVEFAS e aos nossos parceiros:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E Disney Animal Health.  

 

Fotos da edição por: Herlandes Tinoco e Diretoria ABRAVAS.  


