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CLÍNICA E CIRURGIA DE EQUÍDEOS 

Nº TÍTULO AUTOR SUBMISSOR 

1 Analgesia comparada entre firocoxibe e meloxicam após biópsia lamelar em potros: par metros qualitativos LUCAS ANTUNES DIAS 

2 Artrodese interfalangeana proximal em equinos: Meta-análise dos estudos retrospectivos ANDERSON FERNANDO DE SOUZA 

3 Avaliação da eficácia anti-helmíntica do produto a base de ivermectina 1% mais praziquantel 7,5% (Fortium Multidoses – Biogénesis Bagó), contra... REUEL LUIZ GONÇALVES 

4 Avaliação da eficácia do anti-helmíntico à base de ivermectina 1% e praziquantel 7,5% (Fortium Multidoses – Biogénesis Bagó), administrado pela via oral, contra... REUEL LUIZ GONÇALVES 

5 Avaliação da musculatura esquelética do aparelho locomotor de equinos, portadores de claudicação, nos períodos pré e pós-operatórios LORENA DE OLIVEIRA PEREIRA 

6 Avaliação da transferência de imunidade passiva em potros Puro Sangue Inglês e Brasileiro de Hipismo submetidos a ensaio imunocromatrografico 12 horas... AMANDA MACHADO 

7 Avaliação do Fluxo da Artéria Pulmonar com Uso do Doppler em Diferentes Imagens Ecocardiográficas - Resultados Preliminares GABRIEL VIEIRA RAMOS 

8 Avaliação dos acessos venosos proximal e distal para a venografia de tarso de equinos GABRIEL BARBOSA DE MELO NETO 

9 Avaliação histológica da biocompatibilidade dos fios de poliglactina 910, nylon e fluoreto de polivinilideno implantados na musculatura de equinos DAIANE BRESSAN LIMA 

10 Avaliação histopatológica endobronquial de cavalos mantidos a pasto THASLA DE FREITAS SANTI 

11 Clinical and histopathological evaluation of tilapia skin (Oreochromis niloticus) as an occlusive biological curative in equine wounds. SOFIA CICOLO DA SILVA 

12 Cobertura vacinal contra doenças neurotrópicas infecciosas em equinos de duas sub-regiões do vale do paraíba LUCAS FERNANDES COSTA 

13 Comparação da eficácia da leucoaférese terapêutica e da suplementação oral com lithothamniom muelleri na resposta inflamatória sistêmica induzida por disbiose... ALVARO DE PAULA LAGE DE OLIVEIRA 

14 Comparação entre mensurações lineares obtidas por meio da ecocardiografia em equinos - Resultados parciais MILENA DOS SANTOS ADÃO 

15 Correlação da expressão lamelar das proteínas fosforiladas STAT3 e p-RPS6, dois potenciais alvos terapêuticos da laminite relacionada à sepse. HELOISA DE PAULA PEDROZA 

16 Correlação dos achados de babesiose por punção esplênica, ponta de orelha e punção venosa a campo em equídeos. EZEQUIEL ALVES DE JESUS 

17 Desenvolvimento de ferramenta qualitativa para estudo das emoções do cavalo no ambiente de corrida baseado no comportamento – resultados preliminares TIAGO MARCELO OLIVEIRA 

18 Determinação do hematócrito de equinos através da sedimentação sanguínea por gravidade MILENA THOMAZI DE LACERDA 

19 Dislipidemia em pós operatório de cólica: relato de 5 casos. ANA CAROLINE FARIAS SANTOS 

20 Efeito clínico do plasma rico em plaquetas, autólogo e homólogo, em gel, na cicatrização cutânea em equinos JOÃO VICENTE GONÇALES MUCHA 

21 Efeito da aplicação intra-articular de toxina botulínica tipo A em equinos com osteoartrite társica distal: resultados preliminares ANTÔNIO ALCEMAR BECK JÚNIOR 

22 Efeito terapêutico do pentosan polisulfatado sódico sobre a osteoartrite de equinos RENAN GRIGOLETTO 

23 Efeitos da detomidina na motilidade cecal de equinos. BEATRIZ ANDRÉ MARQUES 

24 Efeitos do cloridrato de detomidina sobre a hemogasometria venosa em equinos VITÓRIA FERREIRA GURIAN 

25 Eficácia anti-inflamatória e antiálgica do firocoxibe e meloxicam em potros submetidos a biópsia lamelar pelo método de falcão-faleiros LUCAS ANTUNES DIAS 

26 Elastografia “acoustic radiation force impulse” (arfi): um novo método para o diagnóstico de tendinopatias em equinos NARA SARAIVA BERNARDI 

27 Elastografia de compressão do tendão flexor digital superficial de equinos - Resultados Preliminares GABRIEL VIEIRA RAMOS 

28 Estudo retrospectivo de 15 casos de pitiose cutânea em equinos SHÉRON LUMA DE OLIVEIRA 

29 Estudo retrospectivo de laparotomias exploratórias realizadas no 1º regimento de cavalaria de guardas no ano de 2021 TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES 

30 Estudo retrospectivo de lesões osteocondrais da articulação metacarpo(tarso)falangeana através da ressonância magnética em cavalos da raça mangalarga marchador JOÃO VICTOR ALMEIDA ALVES 
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31 Estudo retrospectivo do atendimento de potros no hospital veterinário da unb. FÁBIA FERNANDA CARDOSO DE BARROS DA CONCEIÇÃO 

32 Expressão da proteína RPS6 na laminite de origem séptica em equinos ANTÔNIO CATUNDA PINHO NETO 

33 Expressão da proteína STAT3 fosforilada na laminite séptica em equinos HELOISA DE PAULA PEDROZA 

34 Expressão de calprotectina e infiltrado de leucócitos no tecido lamelar de equinos com laminite, induzida por disbiose, suplementados ou não com lithothamnium... ALVARO DE PAULA LAGE DE OLIVEIRA 

35 Influência do manejo de desmame sobre concentrações de gastrina plasmática em potros FLÁVIA MARQUES BRIGATO 

36 Painel de microRNAs circulantes para detecção precoce da osteoartrite tibiotársica em equinos DANIELA SCANTAMBURLO DENADAI 

37 Pesquisa de anticorpos para brucelose em equídeos carroceiros da região metropolitana de curitiba-paraná JÉSSICA DO ROCIO JANISZEWSKI 

38 Prevalência de alterações dentárias: diferenças entre machos e fêmeas submetidos à atendimento odontológico ISADORA PIRES FERREIRA DOS SANTOS 

39 Prevalência de ângulo palmar abaixo do normal em equinos Puro Sangue Inglês e sua associação com outras medidas radiográficas do casco MAYARA GOMES CORREA 

40 Prevalência de endoparasitoses em equinos internados no hospital veterinário ‘‘professor ricardo alexandre hippler’’ – uvv/es MILENA THOMAZI DE LACERDA 

41 Protocolo simplificado de diferenciação tenogênica de células-tronco mesenquimais equinas EMANUEL VITOR PEREIRA APOLÔNIO 

42 Relação entre frequência cardíaca e decisão por encaminhamento cirúrgico em 14 casos de abdômen agudo em equinos: resultados preliminares ANTÔNIO ALCEMAR BECK JÚNIOR 

43 Resposta eritrocítica de cavalos produtores de soro antibotrópico durante o processo de imunização TAÍS CASONATO RODRIGUES 

44 Resposta leucocitária de cavalos produtores de soro antibotrópico durante o processo de imunização TAÍS CASONATO RODRIGUES 

45 Translocação bacteriana em cavalos com cólica avaliada por sequenciamento de DNA. RENATA GEBARA SAMPAIO DÓRIA 

46 Uso da ultrassonografia para o estudo morfométrico do ligamento nucal em equinos. BRUNO PISTUNI SOLANHO 

47 Uso do Doppler tecidual para comparação da velocidade do miocárdio de potros e de cavalos destreinados Puro Sangue Árabe - resultados preliminares MAIRA MOREIRA SANTOS 

   

REPRODUÇÃO DE EQUÍDEOS 

Nº TÍTULO AUTOR SUBMISSOR 

48 A qualidade embrionária em éguas idosas é superior com a suplementação oral de nutracêutico? RODRIGO ARRUDA DE OLIVEIRA 

49 A sazonalidade influencia a qualidade espermática de garanhões na região central do brasil? Resultados parciais MARIANE LEÃO FREITAS 

50 Avaliação descritiva dos tempos etológicos de garanhões da raça crioula submetidos a coleta de sêmem em vagina artificial GIOVANA MANCILLA PIVATO 

51 Avaliação morfométrica placentária em éguas gestantes sadias da raça Crioula RAFAELA AMESTOY DE OLIVEIRA 

52 Comparação entre acetato de histrelina, hCG e a associação destes na indução da ovulação em éguas SIDNEI NUNES DE OLIVEIRA 

53 Comparação entre três protocolos de adoção em potros GABRIELI BISCAGLIA SIEBEN 

54 Comportamento e condicionamento de garanhão durante a coleta de sêmen pré e pós-suplementação com compostos naturais e antioxidante BARBARA MARTINS DUARTE 

55 Conformação bidimensional dos microcotilédones da placenta de gestações de clones equinos viáveis em comparação a gestações de transferência embrionária FRANCIELI PEREIRA CARNEIRO 

56 Diferença no volume das macrorregiões placentárias de gestações de clones equinos viáveis e natimortos/óbitos neonatais FRANCIELI PEREIRA CARNEIRO 

57 Efeito antimicrobiano do Plasma Rico em Plaquetas (PRP) contra microrganismos causadores de endometrite em éguas FERNANDO PAIXÃO LISBOA 

58 Efeito antimicrobiano in vitro de Terapias Antimicrobianas Alternativas (TAA) contra bactérias causadoras de endometrite em éguas FERNANDO PAIXÃO LISBOA 

59 Efeito da insuflação intrauterina com gás ozônio sobre parâmetros de estresse oxidativo endometriais em éguas VICTORIA KANADANI CAMPOS POLTRONIERI 
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60 Efeito do dia do parto sobre o ph e eletrólitos da secreção mamária de éguas gestantes de produtos muares BÁRBARA KOLECHA COSTA 

61 Eficácia da infusão direta de gás ozônio na endometrite de éguas em comparação ao óleo ozonizado e tratamento convencional RODRIGO ARRUDA DE OLIVEIRA 

62 Influência do tipo de preparo de éguas receptoras na taxa de prenhez e perda gestacional de embriões de ICSI JULIANA SCHLEICH FONTE 

63 Métodos para estocagem dos espermatozoides do epididímo de garanhões JULIA QUENTAL CARIBÉ 

64 Mudança no padrão endometrial de receptores esteroidais em éguas com endometrite crônica degenerativa tratadas com células tronco LORENZO SEGABINAZZI 

65 Parâmetros uterinos de Óxido Nítrico em éguas saudáveis e acometidas por endometrite crônica. VICTORIA KANADANI CAMPOS POLTRONIERI 

66 Predição de parto em gestações de clones equinos: existe um único parâmetro? BÁRBARA KOLECHA COSTA 

67 Prevalência de bactérias encontradas em éguas com endometrite na Baixada Fluminense RJ. ISADORA PIRES FERREIRA DOS SANTOS 

68 Relação entre índices de ambiência e concentração de sêmen de garanhões BARBARA MARTINS DUARTE 

69 Satisfação profissional e planejamento financeiro dos Médicos Veterinários atuantes na reprodução de equídeos em Minas Gerais DANIEL VITOR SANTOS 

70 The recombinant zona pellucida vaccine induces ovarian shutdown and leukocyte infiltration in jennies – preliminary data and descriptive analysis LORENZO SEGABINAZZI 

71 Utilização de termografia na avaliação a longo prazo da temperatura superficial escrotal de garanhões MARIANE LEÃO FREITAS 

72 Utilização do acetato de histrelina em protocolo de indução de dupla ovulação em éguas Quarto de Milha LEONARDO ZACHARIAS ROSA 

   

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO, BEM-ESTAR OU NUTRIÇÃO DE EQUÍDEOS 

Nº TÍTULO AUTOR SUBMISSOR 

73 A calcificação da fise do osso rádio ocorre até os 24 meses? Importância da avaliação radiográfica pré-treinamento MILENA DOS SANTOS ADÃO 

74 A dinâmica facial de equinos avaliada pelo uso da Escala FaceSed DANIELA GÓES TURCHENSKI 

75 ACHADOS CLÍNICOS DO EMPIEMA PLEURAL EM EQUINOS: ESTUDO RESTROSPECTIVO ENTRE 2010 E 2021 LORENA BATTISTIN 

76 Análise cinemática do rendimento, dissociação e diagrama da marcha MATHEUS CAMILO VICENTE SANTOS 

77 Análise objetiva da amplitude angular em relação ao engajamento do membro pélvico em equinos mangalarga marchador por meio da cinemática angular. HENRIQUE POPPIUS CRUZ 

78 Artificial intelligence improves horse pain diagnosis by merging, mining, and weighting the behaviors based on two scales – the best of two worlds PEDRO HENRIQUE ESTEVES TRINDADE 

79 Avaliação da modulação autonômica cardíaca de cavalos submetidos a sessão submáxima de exercício em caminhador automático CATARINA MARIANO DE CASTRO 

80 Avaliação da saúde bucal e sua relação com o bem-estar de equinos de tração e de uso militar JAILSON HONORATO 

81 Avaliação da velocidade do miocárdio de potros Puro Sangue Árabe sem treinamento por meio do Doppler tecidual - resultados preliminares MAIRA MOREIRA SANTOS 

82 Avaliação de imunoglobulina a nas fezes e espessura de mucosa intestinal em equinos alimentados com diferentes volumosos ANGELO MATEUS CAMPOS DE ARAÚJO JÚNIOR 

83 Avaliação do comportamento de equinos em liberdade submetidos à dieta com concentrado processado MARIA FERNANDA LEMA CARNEIRO 

84 Avaliação do comportamento em baia e do consumo de água de equinos submetidos à dieta com concentrado processado MARIA FERNANDA LEMA CARNEIRO 

85 Avaliação do perfil hematológico e bioquímico de equinos submetidos a marcha de longa duração BRUNO PISTUNI SOLANHO 

86 Avaliação do perfil metabólico de equinos destinados a concurso completo de equitação durante teste de salto incremental. JULIANA AZEVEDO GONÇALVES 

87 Bem-estar em equinos produtores de soros hiperimune do Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos (CPPI) – Fundação Estatal de Atenção em Saúde do... JOÃO CARLOS MINOZZO 

88 Caracterização do ritmo circadiano do cortisol e hematologia de éguas crioulas em prova simulada de laço comprido BIANCA DE FÁTIMA DALLO 
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89 Coletor portátil do condensado do exalado respiratório de equinos THASLA DE FREITAS SANTI 

90 Comparação da ocorrência de comportamentos conflituosos em equinos em treinamento para a modalidade equestre de salto entre ginetes profissionais e amadore... ISABELLA TORRES NOTHAFT 

91 Comparação interobservador quanto à avaliação de expressões faciais de dor em equinos NATHALI ADRIELLI AGASSI DE SALES 

92 Concentração de biomarcadores sinoviais na osteoartrite experimental tratada com triancinolona, associada ou não ao ácido hialurônico, em equinos exercitados... ANA LÚCIA MILUZZI YAMADA 

93 Concentração de IgA fecal de cavalos suplementados com diferentes níveis de pectina na dieta ANA CAROLINA ALMEIDA SILVA 

94 Condicionamento cardiovascular de éguas Mangalarga Marchador em treinamento físico associado à eletroestimulação de corpo inteiro BRUNA DIAS MENEZES 

95 Condicionamento físico de éguas mangalarga marchador submetidas a treinamento em piscina de baixa profundidade MAYARA GONÇALVES FONSECA 

96 Cuidados médicos veterinários de cavalos de equoterapia no brasil BIANCA BARBOSA 

97 Efeito da suplementação com aminoácidos sobre o desenvolvimento de potros ANA MARIA LINHARES CAVALCANTI 

98 Efeito do óleo essencial de lavanda nas frequências cardíaca e respiratória de equinos submetidos a situação de estresse testando duas vias de administração CARLA BRAGA MARTINS 

99 Efeitos da inclusão da radícula de malte na dieta de equinos sobre o pH, concentrações de ácidos graxos de cadeia curta e ácido lático fecais ANA CAROLINA ALMEIDA SILVA 

100 Efeitos da suplementação com pectina na dieta de equinos sobre a microbiota estomacal ANA MARIA LINHARES CAVALCANTI 

101 Efeitos da suplementação com pectina na dieta de equinos sobre o pH e o escore fecal RAQUEL DE ALMEIDA SILVA 

102 Elaboração de manequim equino para aprimoramento na ausculta abdominal TATIANE NUNES DOS SANTOS 

103 Equinos Mangalarga Marchador de alto desempenho com desequilíbrio dorsopalmar de casco possuem maior prevalência de desmite do suspensor do boleto JÉSSICA FONTANA DE MAGALHÃES 

104 Escore de condição corporal (ecc) e acúmulo de adiposidade em finalistas de prova morfológica da raça crioula- dados preliminares RAFAELA BASTOS DA SILVA 

105 Estudo do escore de crista de pescoço e da incidência de obesidade em cavalos crioulos em diferentes regiões do brasil ANGELO MATEUS CAMPOS DE ARAÚJO JÚNIOR 

106 Identificação do AVPR1A como gene candidato relacionado a aptidão aeróbia de cavalos atletas por meio de rede gene-fatores de transcrição CATARINA MARIANO DE CASTRO 

107 Identificação do GRM8 e GRIK2 como genes candidatos relacionados ao desempenho em equinos por meio de rede gene-processos biológicos GUILHERME BARBOSA DA COSTA 

108 Impacto na movimentação de membros pélvicos de éguas Mangalarga Marchador após treinamento. HENRIQUE POPPIUS CRUZ 

109 Influência da suplementação com pectina na dieta de equinos sobre o pH, ácidos graxos de cadeia curta e ácido lático do conteúdo estomacal. RAQUEL DE ALMEIDA SILVA 

110 Limiar nociceptivo mecânico do casco de equinos após analgesia diagnóstica da bainha tendínea flexora digital CAHUÊ FRANCISCO ROSA PAZ 

111 Microbiota fecal de cavalos suplementados com diferentes níveis de pectina na dieta FLÁVIA MARQUES BRIGATO 

112 Obesidade associada a maior prevalência de afundamento da falange distal e osteoartrite de boleto em equinos Mangalarga Marchador de alto desempenho JÉSSICA FONTANA DE MAGALHÃES 

113 Perfil demográfico dos cavalos em centros brasileiros de equoterapia BIANCA BARBOSA 

114 Prevalência de comportamentos conflituosos em equinos atletas em treinamento para a modalidade equestre de salto durante competições hípicas no brasil ISABELLA TORRES NOTHAFT 

115 Proposta de método para interferência no padrão de sono equino ÂNGELA PERRONE BARBOSA 

116 Termografia do suadouro de quatro modelos de selas tipo australianas após exercício de cavalos da raça mangalarga marchador MAYARA GONÇALVES FONSECA 

117 Uso de Sulfato de Morfina em Equinos para Controle da Dor e Seus Efeitos Adversos JUAN FELIPE COLMENARES GUZMÁN 

118 Validação do uso de frequencímetro para obtenção da variabilidade da frequência cardíaca em equinos submetidos ao exercício GUILHERME BARBOSA DA COSTA 

   

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO, BEM-ESTAR OU NUTRIÇÃO DE EQUÍDEOS 
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Nº TÍTULO AUTOR SUBMISSOR 

119 A importância do exame ultrassonográfico no diagnóstico de tendinopatia do tendão flexor digital profundo – relato de caso JÚLIO CÉSAR PAGANELA 

120 Abordagem clínico cirúrgica de intussuscepção ceco cólica em mini horse GABRIELA MAROCCO RAPHAELLI 

121 Abscesso intestinal em potro causado por Rhodococcus equi- Relato de Caso THAINA DANIEL 

122 Achados clínicos e ultrassonográficos de enterocolite em potros causada por Clostridioides (Clostridium) difficile THAIS FERNANDA RIBEIRO 

123 Achados radiográficos em equino com lesão do tipo enostose em diáfise proximal da tíbia VIDA MARIA MARTINS FRANÇA 

124 Acidente ofídico em equino: relato de caso. CAMILA MOURA DA SILVA 

125 Adenoma tubular em cólon maior associado à sindrome cólica recorrente em um equino MARCIELI SIMONE ZIMMER 

126 Ameloblastoma Acantomatoso na cavidade oral de equino – Relato de caso CAMILA SILVA COSTA FERREIRA 

127 Anaplasmose granulocítica em um equino: relato de caso MARIA CLARA LOPES COELHO 

128 Anomalia do aparato branquial com heterotopia de glândula salivar em base auricular em equino - Relato de caso JESSIE PEREIRA SOARES 

129 Aplicação de sistema de monitoramento alimentar automatizado no acompanhamento clínico de um equino – relato de caso RODRIGO TAVARES NIEMAN 

130 Artrodese metacarpofalangeana bilateral em equino, realizada em tempos operatórios distintos - relato de caso AMANDA MANARA CACERES 

131 Aspectos clínicos e tratamento cirúrgico de persistência de úraco em potro: relato de caso RAFAELA TRAJANO SANTANA 

132 Associação da laserterapia e eletroacupuntura na reabilitação de lesão do plexo braquial em potro LUCAS FERNANDES COSTA 

133 Atresia anal em potro: relato de caso HELOISA ROCHA FREIRE 

134 Avaliação da artéria testicular de garanhões com hidrocele com o doppler espectral DEBORAH FREITAS SILVA 

135 Avaliação endometrial de uma égua submetida à infusão intrauterina de solução ozonizada: relato de caso ANDREZZA CAROLINE ARAGAO DA SILVA 

136 Características seminais e influência da sazonalidade em garanhão da raça crioula com baixo libido: relato de caso ELIZA MOREIRA PIEMOLINI 

137 Caracterização morfológica de folículos pré-antrais primordiais inclusos em tecido ovariano em égua jovem MILENA MIOLO ANTUNES 

138 Caracterização morfológica de folículos pré-antrais primordiais inclusos em tecido ovariano em égua jovem MILENA MIOLO ANTUNES 

139 Carcinoma de células escamosas metastático em equino – relato de caso THAMYRES SANTOS SILVA 

140 Carcinoma de plexo coroide em equino – relato de caso DANIELA JUNQUEIRA DE QUEIROZ 

141 Catarata congênita em equino: relato de caso MURILO SAMPAIO TONIN 

142 Cegueira bilateral decorrente de uveíte em potra séptica - relato de caso THAIS POLTRONIERI DOS SANTOS 

143 Ceratomalácia por Mucor sp. Em equino: Relato de Caso. MIRIAN RODRIGUES 

144 Choque anafilático por aplicação de Fenilbutazona intra-arterial MATHEUS LUIS BENVENUTTI 

145 Cirurgia para retirada de verme da ordem Spirurida do estroma do olho equino, relato de caso JOSÉ RONALDO GAROTTI 

146 Cólica por compactação, em garanhão da raça Shire – Relato de Caso HAIANE ARRUDA LUZ AMORIM 

147 Colocação de Parafuso Transcondilar em Cisto no Côndilo Medial do Fêmur em Equino da Raça PSI – Relato de Caso BRUNA LARROSSA GUEDES 

148 Compactação de colón maior e menor pela presença de 44 enterólitos em cavalo Quarto de Milha de vaquejada. SARAH CAETANO PEREIRA 

149 Comparação da qualidade seminal de um garanhão da raça crioula submetido à laparotomia e orquiectomia unilateral: relato de caso ELIZA MOREIRA PIEMOLINI 
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150 Comparação do comportamento de potros provenientes de parto vaginal eutócico e parto cesárea GIOVANA MANCILLA PIVATO 

151 Complicações Relacionadas à Obstrução Esofágica – Relato de Caso GABRIELA LUIZA DE OLIVEIRA 

152 Corpo estranho plástico na falange proximal de equino - relato de caso LETHICIA DA SILVA SANTOS 

153 Correção cirúrgica de catarata por facoemulsificação em equino ANA PAULA ARRUDA SOUZA 

154 Deformidade Flexural Metacarpofalangeana Secundária a imobilização com Gesso de Membro Torácico LUIS CLAUDIO PINTO MACHADO MELO 

155 Deformidades flexurais e angular associada à deformidade rotacional em potra da raça crioula – relato de caso HENRIQUE MARTINHO GALLIERA 

156 Desmite do ligamento sacroilíaco dorsal e fratura de asa do ílio em equino quarto de milha LUCIANA BRANDSTETTER 

157 Detecção de Leishmania spp. Em nódulos cervicais de equino em Tambaú-SP. TAINÁ CAROLINE BELETTI VALENTE SILVA 

158 Detecção de Leishmania spp. Em nódulos cervicais de equino em Tambaú-SP. TAINÁ CAROLINE BELETTI VALENTE SILVA 

159 Diagnóstico ultrassonográfico de múltipos abcessos hepáticos em potro séptico - relato de caso LUCIANA BRANDSTETTER 

160 Diarréia secretória por Escherichia coli em neonato: Relato de caso. AMANDA RODRIGUES DE MENESES 

161 Divertículo Esofágico em consequência de obstrução: Relato de caso. FERNANDA FELICIANO FARIA 

162 Efeitos do óleo de girassol ozonizado em lesão cutânea pós-cirúrgica por pythium insidiosum TALITA D'PAULA TAVARES PEREIRA MUNIZ 

163 Eletroquimioterapia no tratamento de sarcóide em equino: relato de caso GABRIELA FUKAZAWA GUETTI 

164 Empiema de bolsa gutural e pneumonia aspirativa como sequela de adenite equina em potra quarto de milha NÍCOLAS BIAVASCHI BASTOS 

165 Emprego do lisado plaquetário (LP) como coadjuvante da utilização do PRP no tratamento de osteoartrite em equinos SARAH RAPHAELA TORQUATO SEIDEL 

166 Encarceramento nefro-esplênico e compactação de cólon maior em égua quarto de milha - relato de caso. MARCELA ROSALEM 

167 Encefalopatia por Herpes Vírus Equino em Potra Neonata: Relato de caso PYETRA IEGER PERANDRÉ 

168 Enterocolite por salmonelose em potro CARLA BRAGA MARTINS 

169 Enucleação em potra puro sangue árabe com microftalmia congênita unilateral LARISSA APARECIDA VELLOZO BRAGA 

170 Episódio de síncope neurocardiogênica em equino – Relato de caso JOSÉ CORRÊA DE LACERDA NETO 

171 Êxito na manutenção da sobrevivência de neonato com 28 dias de prematuridade JULIANA BASTOS GIUDICE 

172 Extração Intraoral, seguida de Bucotomia e Repulsão Dentária devido a fratura dos elementos dentários 109 e 209 em equino – Relato de Caso LETICIA BARBOSA MOTA 

173 Falha de transferência de imunidade passiva em neonato muar proveniente de égua primípara THAIS POLTRONIERI DOS SANTOS 

174 Fenestração do septo medial para correção de timpanismo de bolsa gutural em potra quarto de milha EIDER LEANDRO 

175 Feocromocitoma em equino: Relato de caso SHÉRON LUMA DE OLIVEIRA 

176 Fibroma odontogênico periférico em um equino – relato de caso LÍDIA MARIA SANTOS SPERANDIO 

177 Formação de urólito secundário a corpo estranho em equino – Relato de caso. PAULO JOSÉ SANCHEZ 

178 Fratura cominutiva de terceiro metatarsiano em cavalo Paint Horse CAROLINE PAIM SAUTER 

179 Fratura maxilar bilateral em equino: descrição clínica e terapêutica MURILLO MARTINEZ MATHEUS 

180 Fratura sagital de patela: osteossíntese com placa de reconstrução bloqueada após falha de parafusos de compressão. JULIO DAVID SPAGNOLO 

181 Fratura sagital incompleta de terceiro metacarpiano em equino puro sangue de corrida ARTHUR SOLETTI 
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182 Funiculite em equino decorrente de corpo estranho. GABRIELE SANTOS MOCELLIN 

183 Habronemose em equino - relato de caso GIOVANNA DO NASCIMENTO MARINHO 

184 Hematoma etmoidal progressivo (HEP) em equino ANA PAULA ARRUDA SOUZA 

185 Hérnia inguino escrotal em equino adulto JOSÉ RICARDO BARBOZA SILVA 

186 Hérnia inguino-escrotal congênita em potros BRUNA MAGALHÃES MARCATTO 

187 Hérnia inguino-escrotal direta em neonato equino – relato de caso RODRIGO TAVARES NIEMAN 

188 Herniorrafia inguinal em potra da raça crioula CAROLINE PAIM SAUTER 

189 Hiperplasia folicular linfoide atípica cutânea em potro - relato de caso MARIA CAROLINA VOLPONI 

190 Hipoglicemia, hiporexia e perda de peso relacionados a tumores em cavalos: relato de caso GABRIELA SILVA CAMPOS 

191 Infarto ósseo na porção distal da tíbia: relato de caso MARJORE APARECIDA SANTOS BATISTA 

192 Insuficiência Renal Aguda em Pônei – Relato de Caso LETÍCIA IORIO LAMIM 

193 Intolerância a lactose em neonato equino JOÃO PEDRO BORGES BARBOSA 

194 ISOERITRÓLISE NEONATAL EM MUAR: Relato de Caso FRANCIELE OLIVEIRA CUNHA 

195 Jejunocecostomia por necrose de íleo SARAH CAETANO PEREIRA 

196 Kissing spine e desmite de ligamento intervertebral em égua - relato de caso EMILLI VINNA ZULIAN 

197 Lactato peritoneal versus indicativo cirúrgico e tratamento clínico: relato de caso PYETRA IEGER PERANDRÉ 

198 Laminite endocrinopática em equino MÍRIAN AMORIM RESENDE 

199 Laparotomia Exploratória em um equino com abdômen agudo com presença de corpo estranho vegetal livre na cavidade abdominal. - Relato de Caso LEONARDO MOTTA FORNARI 

200 Laparotomia exploratória para remoção de enterólitos e relaparotomia para correção de aderencia e deslocamento de cólon maior BRUNA COSTA ROSSOTTI 

201 Laringoplastia modificada em posição quadrupedal em equino - Relato de caso JOÃO DE FRAIPONT CASTAÑON 

202 Laserterapia no tratamento de ferida cutânea em equino - Relato de caso. GIOVANA LIMA TAVARES 

203 Laserterapia no tratamento de lesão crônica causada por arame liso em membro pélvico de equino – relato de caso RAMIRO ANTONIO MARTINI DREYER 

204 Leptospirose em equino: relato de caso MARIANA PEREIRA FIGUEIREDO 

205 Lesão traumática da região Femorotibiopatelar com perda funcional da alavanca patelar associada a artrite séptica e lesão de menisco em potro Mangalarga... DHEYLON DO NASCIMENTO DAMASCENO 

206 Linfoma alimentar em equino WELITON LUIZ MARAFON 

207 Linfoma Esplênico em Muar: Relato de Caso JULIA VIAL RONZANI 

208 Linfoma intestinal difuso (lid) em equino mangalarga - relato de caso INÁCIO GONÇALVES DA COSTA NETO 

209 Linfossarcoma esplênico em equino- relato de caso LAÍS MARIA VIANA 

210 Lipoma pedunculado: relato de caso BEATRIZ TOFANI MAIA 

211 Manejo da dor em lesões térmicas de espessura completa - 3º e 4º grau - em um equino - relato de caso JESSIANE DE OLIVEIRA MARÇAL 

212 Mastite recorrente em égua da raça Bretão - relato de caso MARIAH PELLENZ TEIXEIRA 

213 Mastocitoma em terceira pálpebra de uma égua mangalarga marchador - relato de caso JESSIE PEREIRA SOARES 
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214 Mesotelioma pleural maligno em equino - Relato de caso ANA LAURA SOUZA LEONEL 

215 Mineralização sintomática do ligamento colateral lateral femorotibial em cavalo de salto MARIA CLARA SOARES LEMOS 

216 Mionecrose clostridial decorrente de aplicação medicamentosa intramuscular em equino – Relato de caso BIANCA DE FÁTIMA DALLO 

217 Miopatia inflamatória em equino mangalarga – Relato de caso LETICIA BARBOSA MOTA 

218 Miosite imunomediada em dois potros: relato de casos ANA LÍVIA ALMEIDA TODESCATO 

219 Miosite imunomediada em equino, associada a infecção por Streptococcus sp. – relato de caso KAREN REGINA LEMOS 

220 Miosite imunomediada em Quarto de Milha com a mutação E321G no gene MYH1 possivelmente desencadeada pela infecção prévia por Babesia caballi e... ANA MARIA DIAS DA COSTA 

221 Miotenectomia do extensor digital lateral no tratamento de harpejo em dois equinos DANIELA JUNQUEIRA DE QUEIROZ 

222 Morte súbita em equino PSI com abscesso em septo interventricular JÉSSICA DO ROCIO JANISZEWSKI 

223 Necrose de cartilagem colateral em equino: Relato de Caso BÁRBARA HELIS DE MELO DALPINO 

224 Nefrolitíase bilateral com insuficiência renal crônica em equino GABRIELLA FARIA PEREIRA 

225 Neoplasia Mesenquimal Metastática em Equino: Relato de Caso ISABELLE HADID DOS SANTOS 

226 Neoplasias melanocíticas em equinos: Relato de caso LEONARDO PARRILLO SARDI 

227 O uso da ozonioterapia como tratamento de úlcera de córnea em equino: relato de caso ISABEL MONNALY ALMEIDA FELIPE DE SOUSA 

228 Oclusão do espaço nefroesplênico por laparoscopia em equino utilizando sutura microancorada - relato de caso JULIO DAVID SPAGNOLO 

229 Onfalite em Neonato Equino- Relato de Caso LAURA DOS SANTOS 

230 Osteoartropatia temporohioidea associada à vestibulopatia periférica e paralisia facial AMANDA CORVINO VALIM 

231 Osteocondroma em rádio associado a sepse de túnel do carpo seguida de laminite e tenotomia do tendão flexor digital profundo do membro contralateral em égua:... THAIS REGINA LEMFERS 

232 Osteocondromatose sinovial associada a sinovite crônica em articulação interfalangeana proximal em equino - relato de caso AMANDA MANARA CACERES 

233 Osteossíntese bilateral de mandíbula com placas de compressão bloqueadas e cerclagem em equino NATHALIA FELICIO DA SILVA 

234 Osteossíntese com dupla placa em fratura cominutiva de tíbia: Relato de caso EMANUEL VITOR PEREIRA APOLÔNIO 

235 Osteossintese com parafuso em Lag Screw para fratura de primeira falange em um equino da raça crioula. LEONARDO MOTTA FORNARI 

236 Osteossíntese de sesamoide proximal em um equino com parafuso compressivo LORENA PEREIRA GUIMARÃES 

237 Otite crônica em equino: relato de caso RÔMULO OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA 

238 Piroplasmose em potro da raça Mangalarga Marchador de 1 dia de vida – Relato de Caso HAIANE ARRUDA LUZ AMORIM 

239 Pleuropneumonia associada à Pseudomonas aeruginosa em potro no estado do Maranhão: Relato de caso. ISABEL MONNALY ALMEIDA FELIPE DE SOUSA 

240 Pleuropneumonia em equino de vaquejada - relato de caso RENATO GERMANO DE ANDRADE 

241 Postoplastia no tratamento de habronemose prepucial em equino. LORENA PEREIRA GUIMARÃES 

242 Problemáticas da manipulação dos tumores sarcóides na clínica de equinos MARIA EDUARDA DELLÊ CAETANO 

243 Processo degenerativo lombossacro levando a tropeços dos membros torácicos e quedas do cavaleiro durante atividade esportiva - relato de caso PAULA KEIKO ANADÃO TOKAWA 

244 Prolapso bilateral de íris em equino - Relato de caso LETHICIA DA SILVA SANTOS 

245 Prolapso retal tipo ii em um equino ROSELMA DE CARVALHO MOURA 
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246 Protocolo terapêutico de descemetocele em olho esquerdo de potro - relato de caso HENRIQUE DEMARCHI DE CARVALHO 

247 Quadro neurológico associado a infecção por herpesvírus tipo 1 em equino no interior de são paulo: relato de caso JULIA MOURA DA SILVA 

248 Relato de caso: estudo comparativo de diferentes modalidades de imagem de cavalo com desmopatia na região proximal do ligamento suspensório do boleto... BRUNA PATRÍCIA SIQUEIRA RAIMUNDO 

249 Relato de caso: Torção de Ceco em Égua Brasileiro de Hipismo TAGOR EDUARDO ANDREOLLA DORNELES 

250 Relato de caso: tratamento com óleo ozonizado em égua com endometrite fúngica por aspergillus spp. NAIANE FERREIRA DE OLIVEIRA 

251 Remoção intraoral de sialólito em equino sob sedação e anestesia local MURILLO MARTINEZ MATHEUS 

252 Resgate Técnico de equino submetido à decúbito prolongado não intencional por 96 horas JULIA VIAL RONZANI 

253 Resolução cirúrgica de síndrome cólica por enterólito em íleo em potro – relato de caso GIOVANA LOUISE BEZERRA DE SOUZA 

254 Ressonância magnética como método diagnóstico precoce de pré-fratura em cavalo de corrida. MARIANA FERREIRA ABREU 

255 Retenção de mecônio em neonato equino - relato de caso THAMYRES SANTOS SILVA 

256 Rinosporidiose nasal em equino MARIA RITA GIROTTO 

257 Salmonelose em Potros RENATA LUCA PERCI 

258 Separação prematura da placenta decorrente de placentite em égua PSC JULIANA BASTOS GIUDICE 

259 Shear mouth com gancho e rampa severos, e ausência de contato oclusal incisal em equino – relato de caso LETICIA MARIA SEMCHECHEM 

260 Síndrome da Veia Cava Cranial em Equino ANA MARIA DIAS DA COSTA 

261 Síndrome de Cushing em Equino - Relato de Caso ANA PAULA DA COSTA RODRIGUES 

262 SURTO DE BOTULISMO: primeira descrição de toxina tipo D em equinos no Brasil AMANDA CORVINO VALIM 

263 Tenotomia do flexor digital profundo e realinhamento da falange distal no tratamento de laminite crônica com perfuração de sola em equino MATEUS SIQUEIRA PYLES 

264 Terapia larval como adjuvante no tratamento de ferida cirúrgica em equino ELOISA RENATA LUZ 

265 Termografia como método auxiliar no diagnóstico de inflamação aguda na clínica equina FÁBIA FERNANDA CARDOSO DE BARROS DA CONCEIÇÃO 

266 Testículo ectópico e hipoplásico diagnosticado no transcirurgico por citologia aspirativa: relato de caso ANNA FLÁVIA VALERI 

267 Transplante de microbiota fecal associada à terapia específica em dois equinos com diarreia por theileriose e cólica espasmódica – relato de caso RAPHAEL CHIARELO ZERO 

268 Tratamento cirúrgico de hérnia de Richter traumática em equino: Relato de Caso THAIS CAVALHIER DA TORRE 

269 Tratamento com células-tronco mesenquimais via intra-arterial e intralesional associadas à programa de reabilitação em tendinopatias do tendão flexor digital... SOLANGE CORREA MIKAIL 

270 Tratamento conservativo de fratura proximal cominutiva infeccionada de osso metatarsiano II MARÍLIA ALVES FERREIRA 

271 Tratamento conservativo de luxação de carpo em equino de marcha EIDER LEANDRO 

272 Tratamento de cisto linfático em égua idosa da Raça Crioula utilizando ruptura auxiliada por pipeta de inseminação guiada por ultrassonografia transretal. LETÍCIA REBELATO FASSINI 

273 Tratamento de encarceramento nefroesplênico utilizando adrenalina IANCA DE PAULA FERNANDEZ 

274 Tratamento de síndrome cólica por duodenojejunite proximal em equino da raça crioula:relato de caso MARIAH PELLENZ TEIXEIRA 

275 Tripartição navicular unilateral anterior em equino – associação da radiografia à ressonância magnética VIDA MARIA MARTINS FRANÇA 

276 Tromboflebite necrótica com fistulização de jugular em um equino: relato de caso CAMILA ANDRADE FURUKAWA 

277 Úlcera de córnea em equino: relato de caso BRENDA VALÉRIA DOS SANTOS OLIVEIRA 
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278 Urolitíase uretral em equino MARIA RITA GIROTTO 

279 Urolitíase vesical em jumento (equus asinus) – relato de caso MARCO AUGUSTO GIANNOCCARO DA SILVA 

280 Uroperitôneo por ruptura de vesícula urinária em neonato Friesian GABRIELA LUIZA DE OLIVEIRA 

281 Uroperitônio atípico em potro neonato séptico GABRIELA MAROCCO RAPHAELLI 

282 Uso complementar de PRP no tratamento de artrite séptica em equinos – Relato de caso JOSÉ CORRÊA DE LACERDA NETO 

283 Uso da autohemoterapia no tratamento de tumores cutâneos em equinos – relato de caso MARIA CAROLINA VOLPONI 

284 Uso da ressonância magnética como auxílio ao diagnóstico de ruptura do tendão flexor digital profundo e luxação da articulação interfalangeana distal – relato de caso VITOR ACERBI PINTO 

285 Uso da ressonância magnetica no auxilio ao diagnostico de desmopatia dos ramos do ligamento suspensorio do boleto - relato de caso YGOR FISCHER SCHOLL 

286 Uso da termografia como ferramenta diagnóstica de abscesso subsolear em equino - relato de caso DANIELA SCANTAMBURLO DENADAI 

287 Uso de células-tronco mesenquimais em tratamento de úlcera de córnea em cavalo de salto MARIA CLARA SOARES LEMOS 

288 Uso de eletroquimioterapia com cisplatina intralesional na redução de carcinoma de células escamosas palpebral em equino paint horse, visando à exérese cirúrgica... MARIANE DUTRA MARQUES 

289 Uso de pinos transfixados no gesso em fratura cominutiva na região proximal de metacarpo em equino GIOVANNA DE PAULA CAMARA 

290 Uso de plasma rico em plaquetas associado à fisioterapia em desmite do ligamento patelar intermédio em equino: relato de caso TALITA D'PAULA TAVARES PEREIRA MUNIZ 

291 Uso de técnicas multimodais para o diagnóstico de urolitíase em equino – Relato de Caso. GIOVANA LIMA TAVARES 

292 Uso do enema de acetilcisteína no auxílio ao tratamento da compactação em cólon descendente de equino - Relato de caso YURI DA SILVA BONACIN 

293 Uso do flucozanol associado à excisão cirúrgica no tratamento da pitiose cutânea equina ARMANDO DE MATTOS CARVALHO 

294 Uso do gel de plasma rico em plaquetas como terapia adjuvante ao tratamento de infecção ascendente da linha branca em equino. BRUNA SOARES LUZ 

295 Utilização de colírio de mitomicina 0,04 % e vacina bcg intralesional para o tratamento de carcinoma de células escamosas ocular em equino - relato de caso ISAURA MARIA DA SILVA OLIVEIRA 

296 Utilização de Firocoxibe no pós-operatório de celiotomia em neonato com compactação por mecônio – Relato de Caso MARCOS EDUARDO NETO 

297 Utilização de gabapentina no manejo de dor neuropática pós operatória em égua gestante RAQUEL LOPES GOULART 

298 Utilização de órtese para o tratamento de ruptura de tendões extensores digital comum e digital lateral em um equino SÉRGIO DA SILVA ROCHA JUNIOR 

299 Utilização do bloqueio do plano abdominal transverso guiado por ultrassom (Tap Block) associado à infusão contínua de detomidina em um equino para exérese.... MÍRIAN AMORIM RESENDE 

300 Uveíte reflexa à úlcera de córnea em potra da raça Quarto de Milha MARIA EDUARDA VISINTAINER LOPES 

301 Vólvulo de cólon maior associado a dupla enterolitíase em equino brasileiro de hipismo – relato de caso INÁCIO GONÇALVES DA COSTA NETO 

302 Vólvulo de cólon maior como complicação no pós-operatório de encarceramento de jejuno em mesoduodeno ANA LAURA LEMOS REZENDE 

 


