Apresentações dias 08/10 e 09/10 (Pôster)
1 Bresciani J. et al . Descrição anatômica da miologia da cabeça do Pinguim-de-magalhães (Spheniscus magellanicus ) – Resultados preliminares
2 Talavera C. et al . Estudo ultrassonográfico dos órgãos abdominais e pélvicos do Urso de óculos (Tremarctos ornatus ) ex situ
3 Agnes I. et al . Diagnóstico molecular de hemoparasitoses em animais silvestres e domésticos
4 Miranda K. R. et al . Descrição anatômica da miologia do pescoço do Pinguim-de-magalhães (Spheniscus magellanicus ) – Resultados preliminares
5 Braga C. S. et al . Avaliação odontológica em cadáveres de Saguis-de-tufo-preto (Callithrix penicillata )
6 Fiedler R. T. et al . Pesquisa de Herpesvírus (PsHV-1) em Psittaciformes cativos no Estado de São Paulo
7 Martins N. B. et al . Casuística de Tamanduás-bandeira (Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758) atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia
8 Ferreira G. R. et al . Detecção de Cryptosporidium spp. em Jabutis (Chelonoidis sp.) cativos
9 Paiva M. F. M. et al . Mastofauna no Serviço de Atendimento a Animais Selvagens (SAAS - UNICENTRO) de 2015 a 2018
10 Augusti B. E. et al . Avaliação ultrassonográfica abdominal e exames laboratoriais de três indivíduos Galictis cuja (Molina, 1782) no Zoológico de São Bernardo do Campo
12 Effting S. et al . Indicadores clínicos para reabilitação de Pinguins-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus ) em Santa Catarina
13 Pinto D. C. et al . Descrição anatômica do trato respiratório inferior de Coelhos (Oryctolagus cuniculus )
14 Costa R. F. B. et al . Conduta da comunidade do entorno do Parque Estadual do Pau Furado (PEPF) frente ao encontro com mamíferos e répteis selvagens
15 Melo C. M. F. et al. Comparação de técnicas de extração de dna gênomico a partir de amostras de sangue total de macacos Bugios (Alouatta, Lacépede, 1799)
16 Jancowski B. M. et al . Estudo da correlação de diferentes métodos de aferição da temperatura em Trachemys dorbigni
17 Alcântara B. A. et al . Utilização da técnica radiográfica contrastada de mielografia como método de diagnóstico em psitacídeos
18 Bonato R. M. et al . Exame radiográfico em aves encaminhadas ao SAAS/UNICENTRO-PR em 2017 e 2018
19 Silva T. S. et al. Estudo anatômico para as técnicas de traqueostomia e cricotireoidostomia em Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla )
20 Americano A. P. et al . Metazoários parasitas de Peixes-espada (Trichiurus lepturus )
21 Mantovani P. F. et al . Percepções sobre as ameaças à Arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari ) entre diferentes comunidades do Raso da Catarina, Bahia
22 Arnaut L. S. et al. Estudo radiográfico de hiperostose poliostótica em aves
23 Fernandes L. S. et al . Estudo retrospectivo de afecções traumáticas em animais silvestres de vida livre atendidos no PRESERVAS-UFRGS (2016-2018)
24 Teixeira J. M., Alonso L. S. Descrição anatômica do esôfago e estômago em três espécies de aves silvestres
25 Martins T. F. et al. Novos Relatos da Ocorrência de Carrapatos Coletados em Animais Silvestres Recebidos no CETAS - Parque Ecológico do Tietê, SP
26 Mantovani P. F. et al . Lesões traumáticas em Araras-azuis-de-lear (Anodorhynchus leari ) resgatadas entre 2015 e 2018
27 Silva G. P. et al . Análise de maturidade gonadal de aves marinhas originadas de encalhe no litoral Centro-Sul de São Paulo
28 Gurgel J. V. O. et al . Infecção oftálmica causada por Pasteurella sp. em Diamante de Gould (Erythrura gouldiae )
29 Ramos R. V. et al . Falha terapêutica da ivermectina no tratamento de Chirodiscoides caviae em Porquinhos-da-Índia (Cavia porcellus )
30 Roeder J. V. C. et al . Implante de ouro na reabilitação de Mão-pelada (Procyon cancrivorus )
31 Justo A. A. et al . Anestesia epidural lombossacra em Irara (Eira barbara , Linnaeus 1758)
32 Pinto N. N. R. et al . Miocardite bacteriana em Cavia aperea (Erxleben, 1777) de vida livre
33 Pinto N. N. R. et al . Catarata e distrofia corneana em Caracara plancus de vida livre
34 Hurtado R. et al . Reversão do quadro de miopatia de captura em Albatroz-de-nariz-amarelo (Thalassarche chlororhynchos ) resgatado no Espírito Santo
35 Guedes F. C. B. et al . Utilização de fixador externo na osteossíntese de fratura distal de úmero em Pavão (Pavo cristalus )
36 Jaggi K. et al . Atendimento neonatal e manejo de dois órfãos de Conepatus chinga no NURFS-CETAS/UFPEL
37 Miranda G. M. et al . Acidente ofídico em Panthera onca no Pantanal, Mato Grosso do Sul
38 Jaggi K. et al . Leishmania sp. em Porquinhos-da-Índia (Cavia porcellus )
39 Pessini C. et al . Classificação histopatológica e imunohistoquímica de neoplasia mamária em Porquinho da índia (Cavia porcellus )
40 Soares Júnior J. C. et al . Ozônioterapia no tratamento de cistite recorrente em Rattus norvegicus .

Apresentações dias 10/10 e 11/10 (Pôster)
41 Fenner C. et al . Cisto apócrino em um Ferret (Mustela putorius furo )
42 Padua D. B. et al . Lipoma em Papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva )
43 Leite B. P. R. et al . Adenocarcinoma ovariano em Periquito-australiano (Melopsittacus undulatus )
44 Ramos C. S., Costa P. C. S. Causas de morte dos odontocetos encalhados no litoral sul de São Paulo (2018)
45 Soriano I. M. et al . Distocia e cesariana em Chinchila (Chinchilla lanigera )
46 Martinello A. F. et al . Tempo e dose de sulfato de bário para avaliação gastrointestinal em Melopsittacus undulatus (Psittaciformes: Psittacidae)
47 Cabral A. P. P. et al . Estudo retrospectivo de neoplasias subcutâneas em Ratos (Rattus norvegicus ) atendidos entre 2017 e 2019
48 Gitahy Junior R. S. et al . Excisão de glândula salivar submandibular direita após diagnóstico de mucocele cervical em Arara vermelha (Ara chloropterus )
49 Gabriel K. R. Enucleação em Cuiú-cuiú (Pionopsitta pileata ) após trauma ocular
50 Soriano I. M. et al . Degeneração de córnea secundária a hiperlipidemia em Jabuti-piranga (Chelonoidis carbonaria )
51 Perini E. et al . Granuloma xantomatoso em um Papagaio charão (Amazona petrei )
52 Borges V. C. et al . Ocorrência de eimeriose em Coelhos (Oryctolagus cuniculus )
53 Helena AS. et al. Mielolipoma em Caturrita (Myiopsitta monachus )
54 Palma A. N., Roll A. Hemorragia aguda de adrenal em Ferret (Mustela putorius furo )
55 Silva E. G. et al . Aplicação de técnica de evisceração em Megascops choliba com lesão ocular decorrente de trauma
56 Torikachvili M. et al . Evisceração ocular em Pomba-de-bando (Zenaida auriculata ): descrição da técnica cirúrgica
57 Silva C. M. et al . Carcinoma de células escamosas em um Hamster chinês (Cricetulus griseus )
58 Silva R. G. M. et al . Ocorrência de Ophionyssus natricis em uma coleção de répteis em cativeiro
59 Geraldini C. D., Pinto C. M. Tricobezoar no inglúvio de papagaio verdadeiro (Amazona aestiva )
60 Andrade T. F. et al . O uso da ultrassonografia para medidas biométricas do globo ocular em Maritaca (Psittacara leucophthalmus )
61 Barranco G. H. F. et al . Infecção pelo vírus da raiva em Lobos guará (Chrysocyon brachyurus ) no Estado de São Paulo
62 Santos A. J. L. et al . Acupuntura como tratamento de paresia de membro pélvico em Aratinga leucophthalmus (Psittaciformes: Psittacidae) de vida livre
63 Picoli R. et al . Anestesia inalatória com intubação por traqueotomia temporária para hemilaminectomia em Tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla )
64 Zanoti I. C. et al . Infecções por Histomonas meleagridis em Pavões (Pavo cristatus ): aspectos patológicos
65 Mendes B. C. A. et al . Isolamento microbiológico do canal auditivo de duas Antas (Tapirus terrestris )
66 Santos M. D. C. et al . Presença de fibropapilomatose em espécime de Caretta caretta na Bacia Sergipe-Alagoas
67 Bispo A. J., Oliveira C. N. S. Proliferação fibroblástica reativa benigna em Hamster anão russo (Phodopus campbelli )
68 Demathe A. et al . Gastrite ulcerativa parasitária em um Lobo marinho sul americano (Arctocephalus australis ) no Sul do Brasil
69 Barranco G. H. F. et al . Acupuntura e fitoterapia na reabilitação de Jabuti-piranga (Chelonoidis carbonaria )
70 Pinoti L. D. R. et al . Exames imagiológicos para avaliação hepática em Maritaca (Psittacara leucophthalmus )
71 Obeid G. C. I. et al . Eficácia no tratamento com Ivermectina 1% em infestação por Caparinia tripilis em Ouriço pigmeu africano (Atelerix albiventris )
72 Souza G. S. et al . Perfis hematológicos e mielograma de Alpaca (Vicugna pacos ) com perda fetal e linfoma multicêntrico
73 Roeder J. V. C. et al . Mastite clínica em Gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita )
74 Silva T. S. et al . Tratamento de ascite em Calopsita (Nymphicus hollandicus ) com hepatomegalia
75 Rodrigues A. F. S. et al . Mineralização metastática em Chinchila (Chinchilla lanigera )
76 Almeida J. C. N. et al. Medicina integrativa na reabilitação de Jiboia do cerrado (Boa constrictor amarali) com sequelas neurológicas por traumatismo
77 Policarpo R. R. et al . Carcinoma de células escamosas em cavidade oral de Macaco-prego (Sapajus nigritus )
78 Bruno D. B. et al . Mastocitoma cutâneo em Didelphis albiventris
79 Borges V. C. et al . Utilização de placa bloqueada em fratura de fêmur de Tamandua bandeira (Myrmecophaga tridactyla )

