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Resumos Aceitos para Apresentação no dia 29/05/2017 

Identificação morfológica de Acanthocheilonema reconditum em cão na cidade de Goiânia -GO: 
Relato de Caso 

Análise histopatológica da parede abdominal de ratas com tela de polipropileno revestida por 
quitosana/polietilenoglicol 

Megaesôfago congênito em cães - Relato de caso 

Morfometria do Casco de Bovinos Jovens da Raça Nelore e Mestiços (Nelore X Aberdeen Angus) – 
Resultados Parciais 

Utilização da farinha de camarão como ingrediente proteico em dietas para o tambaqui (Colossoma 
macropomum) 

Aspectos da biologia reprodutiva do Pacu (Piaractus mesopotamicus) 

Letalidade e achados de necropsia do isolado “Ipameri” de Trypanosoma vivax após inoculação 
experimental em bezerros Girolando 

Viabilidade de Trypanosoma vivax em solução de álcool 70% e em ocitocina 

Youtube como meio de produção e dispersão de material de apoio acadêmico relacionado à 
parasitologia veterinária – Resultados após 1 ano 

Tratamento de tétano equino com metronidazol 

Anestesia inalatória associada a ventilação mecânica em equino neonato submetido a osteossíntese 

Avaliação da influência da lasalocida sódica no desenvolvimento ponderal de bovinos nelore 
mantidos a mantidos a pastejo 

Efeito da suplementação do ácido butírico encapsulado sobre o peso da bursa de frangos de corte 
inoculados com Salmonella Enteritidis 

Efeito da suplementação de extrato etanólico de cascas e sementes de jabuticaba sobre o 
desempenho (um a 21 dias de idade) de frangos de corte inoculados com Salmonella Heidelberg 

Efeito da suplementação do ácido butírico encapsulado sobre a população intestinal de 
enterobactérias de frangos de corte inoculados com Salmonella Enteritidis 

Isolamento de Campylobacter spp. em carcaças de frango e ovos comerciais no município de 
Goiânia 

Estenose Nasal em cão jovem da raça Shih-Tzu 

Raiz residual em cão - Relato de caso  

Ultrassonografia ocular em cão com catarata - Relato de caso 

Capacidade de Salmonella Schwarzengrund de causar mortalidade em embriões e pintos de corte 
inoculados experimentalmente via câmara de ar 

Imunidade humoral da progênie de matrizes de frango de corte suplementadas com ácido linoleico 
conjugado (CLA) 

Metabolizabilidade de dietas contendo ácido linoléico conjugado (CLA) para frangos de corte 
submetidos a jejum pós-eclosão 

Setor produtivo da avicultura de postura no estado de Goiás 

Percepção da população do município de Barra do Garças, Mato Grosso, em relação ao Serviço de 
Inspeção Federal 

Sertolioma de felino doméstico associado a criptorquismo inguinal 

Efeito de Probiótico no Desempenho Zootécnico e Produção de Células Caliciformes de Frangos de 
Corte Submetidos a Diferentes Tempos de Jejum e Inoculados Experimentalmente com Samonella 
enterica sorovar heidelberg 



Desempenho e rendimento de carcaça e cortes de frangos suplementados com extrato de resíduo 
de goiaba 

Extrato de resíduo de goiaba como antioxidante em rações para frangos 

Caracterização de surto de tifo aviário em lote de galinha caipira 

Surto de colibacilose em lote de poedeiras comerciais no estado de Goiás 

Indução de coma no tratamento de estado epilético decorrente de intoxicação por veneno de sapo 
em cadela - Relato de caso 

Avaliação da criotolerância espermática em touros das raças Gir Leiteiro e Girolando 

Importância dos exames laboratoriais para o direcionamento do diagnóstico das neoplasias do trato 
urinário 

Onfalopatia em um bezerro recém-nascido da raça Nelore originário de transferência de embriões: 
relato de caso 

Desempenho de frangos de corte de 1 aos 21 dias de idade suplementados com óleos essenciais 
em substituição à antibiótico promotor de crescimento 

Desempenho de frangos de corte de 22 aos 42 dias de idade suplementados com óleos essenciais 
em substituição à antibiótico promotor de crescimento 

12 anos de curso PNCEBT realizados pela Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG: 1150 
treinados 

Botulismo esporádico em rebanho bovino leiteiro após consumo de silagem contaminada por 
carcaça de Teiú: relato de caso 

Perda de exsudato em peito de frangos alimentados com dietas contendo relações crescentes de 
metionina+cistina:lisina digestíveis e fontes de betaína 

Manifestações neurais de hipotireoidismo em um cão – relato de caso 

Ocorrência e análise microbiológica de abscessos subcutâneos após aplicação de vacina contra 
febre aftosa em bovinos: resultados parciais 

Espondilomielopatia cervical caudal em cão da raça Pastor Alemão: relato de caso 

Tumor venéreo transmissível nasal em um cão errante de Goiânia: relato de caso 

Avaliação morfométrica e análise de correlação entre as medidas em fêmeas ovinas Santa Inês 

Suplementação de vitamina e in ovo sobre o desempenho de pintos de um a sete dias 

Mandibulectomia como tratamento de carcinoma espinocelular oral em cão - relato de caso 

Boas práticas de fabricação e procedimentos operacionais padronizados em laticínio 

Detecção de Salmonella em excretas de patos (Cairina moschata) em propriedades de subsistência 
em Goiás e Distrito Federal 

Esplenectomia para tratamento de hemangiossarcoma esplênico e sobrevida 

Condrossarcoma extraesquelético em glândula mamária de cadela: relato de caso  

Avaliação clínica, histopatológica e tratamento cirúrgico do carcinoma de células escamosas no olho 
de equinos: resultados parciais 

Diagnóstico de hidrocefalia em cão por meio da ultrassonografia – relato de caso 

"Café Coronary” Síndrome, obstrução orofaríngea como causa de morte súbita em Rottweiler 

Rânula sublingual em cão - relato de caso 

Fusão de raízes dentárias em cão – relato de caso 

Quimiodectoma em cão: relato de caso 

Perda dentária múltipla provocada por periodontite avançada em cães 

Gengivite linfocítica plasmocítica - relato de caso 

Estudo retrospectivo das ações de extensão vinculadas ao projeto atendimento clínico cirúrgico em 
propriedades rurais do estado de Goiás - resultados parciais 

Ultrassonografia como meio de diagnóstico para sialocele em cão – relato de caso 

Uso da eletroquimioterapia como controle local de melanoma amelanótico em cavidade oral em cão: 
relato de caso 

Ação interinstitucional aplicada ao controle da raiva animal no município de Aparecida de Goiânia, 
Goiás 

Diagnóstico citopatológico de carcinoma de células escamosas em córnea de equino - relato de 
caso 

Utilização da microscopia de força atômica (AFM) para avaliação da microestrutura superficial da 
muralha abaxial do casco de bezerras suplementadas com biotina - Resultados parciais 



Frequência de neosporose em bovinos curraleiro pé-duro e mestiço, no estado de Goiás 

Lúpus eritematoso discóide - relato de caso 

Leishmaniose visceral canina e sua importância na saúde pública – relato de caso 

Osteocondrossarcoma mamário em cadela – relato de caso 

Qualidade microbiológica da água destinada para consumo em propriedades rurais de Unaí - MG 

Desempenho e rendimento de carcaça de frangos de corte suplementados com ácidos orgânicos 
em substituição ao antibiótico promotor de crescimento 

Desempenho de frangos de corte nas fases pré-inicial e inicial, suplementados com ácidos orgânicos 
em substituição ao antibiótico promotor de crescimento 

Balanite associada a rinotraqueíte infecciosa em bovinos: relato de caso 

Produção quantitativa de lágrima em cães após utilização dos quimioterápicos doxorrubicina, 
carboplatina e ciclofosfamida administrados por via parenteral 

Carcinoma mamário anaplásico metastático em linfonodo – relato de caso 

Suínos machos imunocastrados e castrados cirurgicamente submetidos a diferentes programas 
alimentares 

 


