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Nº Resumos 
Comissão 

Avaliadora 

7 
Caracterização das cepas circulantes do vírus da imunodeficiência felina nos felídeos brasileiros – dados 

preliminares: frequência das retroviroses em gatos domésticos brasileiros. 
Comissão2297 

79 Efeito da gestação no potencial osteogênico das células-tronco do tecido adiposo de ratas Comissão2298 

153 Proposta de um novo diluidor para o resfriamento e transporte do sêmen de asininos. Comissão2299 

154 Avaliação reprodutiva de galos baseada no peso corporal e escore de crista e cloaca Comissão2300 

171 
Cafeína reduz a expressão de transcriptos gênicos da diferenciação osteogênica de células tronco 

mesenquimais 
Comissão2301 

176 
Metabolismo e atividade de síntese de osteoblastos extraídos da calvária da prole de ratas tratadas com 

cafeína durante a gestação 
Comissão2302 

192 Vaccinia virus: desenvolvimento de vacina inativada e teste de eficácia Comissão2303 

268 

INCREMENTO DE ENDOGAMIA E AS CARACTERÍSTICAS PRODUTIVAS E DE 

SOBREVIVÊNCIA EM CODORNAS DE CORTE DE DOIS GRUPOS GENÉTICOS SUBMETIDOS A 

ACASALAMENTOS ORIENTADOS DE MEIO IRMÃOS 

Comissão2304 

321 Determinação da oleandrina nas folhas de Nerium oleander de diferentes variedades de flores Comissão2305 

356 
Desenvolvimento de vacina inativada para controle da infecção por Francisella noatunensis subsp. orientalis 

em tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 
Comissão2306 

366 
Virulência de amostra Brasileira de Francisella noatunensis subsp. orientalis para tilápia do Nilo sob 

diferentes temperaturas 
Comissão2307 

401 
Transcrição de genes da imunidade inata e secreção de citocinas de macrófagos resistente ou susceptíveis ao 

crescimento intracelular de Leishmania infantum (sinonímia L. chagasi). 
Comissão2308 

434 Qualidade da água na larvicultura de Lophiosilurus alexandri em sistema de recirculação de água Comissão2309 

443 Efeito da salinidade no comprimento e peso de juvenis de pacamã  Comissão2310 

454 Uso de diferentes substratos em sistema de recirculação de água na larvicultura de peixes Comissão2311 

469 Efeitos do gossipol no hemograma e na celularidade esplênica de ratos Comissão2312 



486 
Efeito da temperatura na digestão da presa em larvas de Lophiosilurus alexandri no primeiro dia de 

alimentação exógena 
Comissão2297 

595 
Concentrações plasmáticas médias de cálcio de vacas leiteiras no período de transição em dietas com 

diferentes balanços cátion-aniônicos suplementadas ou não com cromo e metionina 
Comissão2298 

597 
Desempenho de reator anaeróbio compartimentado (ABR) seguido de reator UASB em “Y” na remoção de 

matéria orgânica, sólidos e nutrientes em efluentes do processamento de frangos. 
Comissão2299 

603 Infecção por Mycoplasma hyorhinis em casos precoces de pneumonia micoplásmica Comissão2300 

616 Custos de instalação de um sistema de recirculação de água para a larvicultura de peixes Comissão2301 

620 Expressão de VEGF e seu receptor Flk-1 na decídua de ratas com disfunções tireoidianas durante a gestação  Comissão2302 

628 
Utilização das metodologias imunoenzimática e reação em cadeia da polimerase (PCR) para detecção de 

Campylobacter spp. em carcaças de frangos de corte resfriadas e congeladas 
Comissão2303 

740 
Nível de lisina digestível da dieta e o desempenho das codornas europeias da linhagem EV2 no período final 

de crescimento 
Comissão2304 

743 Determinação dos alérgenos maiores e menores em cães portadores de dermatite atópica Comissão2305 

818 Avaliação do peso ao nascer de cordeiros filhos de ovelhas suplementadas com glicerina bruta  Comissão2306 

821 
Análise sensorial de preferência e de intenção de compra de Nuggets de CMS de Salmão (Salmo salar) 

preparados assados e fritos 
Comissão2307 

848 Caracterização físico química de resíduos moídos de filetagem de tilápia  Comissão2308 

874 
Desenvolvimento de uma dieta enteral em pó para gatos desnutridos e avaliação dos efeitos de sua 

administração exclusiva por tempo prolongado 
Comissão2309 

921 Remoção de matéria orgânica e sólidos em reatores anaeróbios tratando efluentes de frigorífico de pescado Comissão2310 

950 
Comparação das alterações bioquímicas, hematológicas e de medula óssea em animais com suspeita clínica 

de hemoparasitose por Ehrlichia sp., Ehrlichia canis, Anaplasma platys e Babesia canis canis.  
Comissão2311 

951 
DETECÇÃO DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA VIRAL BOVINA (BIV) EM AMOSTRAS DE 

BUBALINOS PROVENIENTES DO ESTADO DO PARÁ PELA TÉCNICA DE SEMINESTED PCR 
Comissão2312 

957 
AVALIAÇÃO DA QUALIADE DA ÁGUA DE UMA REPRESA SOBRE INFLUENCIA DE 

ATIVIDADES AGROSSILVOPASTORIS 
Comissão2297 

1019 Influência da glicerina bruta veiculada à água de ovelhas no período de transição sobre o consumo hídrico Comissão2298 

1043 PROGRAMA DE CONTROLE DA VERMINOSE PARA EQUINOS Comissão2299 



1060 

Qualidade microbiológica de leite, fermento endógeno, água e queijos Minas artesanais produzidos na região 

de Campos das Vertentes – MG elaborados por produtores não cadastrados no Instituto Mineiro de 

Agropecuária (IMA) 

Comissão2300 

1079 Efeito de bloqueador de canais para cálcio - dantrolene, no trauma medular agudo Comissão2301 

1215 Sistemas de cultivos integrados na produção animal em pastagem Comissão2302 

1252 Análise da contaminação por fungos e micotoxinas em rações para peixes. Resultados preliminares. Comissão2303 

1262 Acúmulo de forragem em pastagens de Capim Massai sob diferentes alturas de dossel no pré - pastejo Comissão2304 

1283 Análise Motora em Ratos Wistar com Lesão Medular Espinhal Induzida Por aparelho MASCIS Impactor Comissão2305 

1291 Avaliação de kits de ELISA para diagnóstico de infecção por Clostridium difficile em potros Comissão2306 

1322 
Eficiência de reator compartimentado seguido de filtro anaeróbio na remoção de nutrientes e organismos 

patogênicos em efluentes do processamento do pescado 
Comissão2307 

1329 
Relato de um surto de tripanossomose bovina em municípios das regiões Metropolitana de Belo Horizonte e 

Central de Minas Gerais. 
Comissão2308 

1340 Análises físico-química da lagoa da Pampulha Comissão2309 

1348 Utilização de água salobra na larvicultura de beta (Betta splendens)  Comissão2310 

1355 
Influência da glicerina bruta veiculada à água sobre o consumo de matéria seca e produção de leite em 

ovelhas no período de transição 
Comissão2311 

1365 
Influência de diferentes formas de energia e da restrição da energia sobre o desenvolvimento de órgãos do 

sistema digestório de coelhos em crescimento  
Comissão2312 

1377 
Detecção do Virus da Anemia Infecciosa Equina (EIAV) em diferentes lotes de congelamentos de células de 

derme equina não infectadas por nested-PCR 
Comissão2297 

1380 Comportamento de tilápias proativas e reativas em procurar alimento Comissão2298 

1388 
Padronização da PCR quantitativa para detecção do vírus da anemia infecciosa equina (EIAV) em células de 

derme equina (ED). 
Comissão2299 

1435 Exigência de lisina digestível para codornas de corte do nascimento aos 21 dias de idade Comissão2300 

1579 
Produção, composição e características físico-químicas e microbiológicas de iogurte elaborado com leite de 

ovelha e adicionado de polpa de fruta, produzido em escala reduzida 
Comissão2301 

1591 Desempenho de tilápias nilóticas alimentadas com canela em pó e extrato oleoso de canela Comissão2302 

1607 Sensibilidade antimicrobiana de E. faecalis isolados de osteomielite vertebral em frangos de corte. Comissão2303 



1630 Análise financeira de duas estratégias de aleitamento Comissão2304 

1643 Adição de neostigmina à xilazina pela via epidural caudal em éguas Comissão2305 

1647 Efeitos antinociceptivos da adição de epinefrina à xilazina pela via epidural caudal em éguas Comissão2306 

1673 
Qualidade de água na produção de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) sob diferentes densidades de 

estocagem em sistema de biofloco com troca zero de água 
Comissão2307 

1676 
Influência da canela (Cinnamomum verum) no Perfil Protéico Eletroforético de tilápia nilótica submetidas 

ao estresse 
Comissão2308 

1679 Emprego de filtro anaeróbio no pós-tratamento de reator UASB tratando efluentes de abatedouro de frangos Comissão2309 

1686 
Desempenho produtivo e econômico de novilhos Nelore confinados com dietas de diferentes fontes de 

energia 
Comissão2310 

1687 Avaliação sanitária de Amazona aestiva em cativeiro para reintrodução Comissão2311 

1701 
Criação do camarão marinho Litopenaeus vannamei no sistema de biofloco em baixa salinidade em Minas 

Gerais 
Comissão2312 

1707 Estudo georreferenciado do agrotóxico clorpirifós em amostras de leite cru no Estado de Minas Gerais (MG) Comissão2308 

1735 Infecção intramamária causada por Staphylococcus aureus e ocorrência de mastite subclínica Comissão2298 

1786 
Validação de método multirresíduos qualitativo e confirmatório de antimicrobianos em ovos por 

cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas sequencial 
Comissão2299 

1816 Desempenho de tilápias nilóticas (Oreochromis niloticus) alimentadas com gengibre na ração Comissão2300 

1865 
Viabilidade pós-vitrificação de embriões bovinos produzidos in vitro e cultivados em meio contendo ácido 

linoléico conjugado 
Comissão2301 

1944 
Contagem de Células Somáticas em Leite de Ovelha: Avaliação de Métodos Analíticos – Resultados 

Parciais 
Comissão2302 

1966 Ocorrência da doença do bico e das penas dos psitacídeos em aves nativas e exóticas em cativeiro  Comissão2303 

1981 
Índices zootécnicos do setor de cunicultura da EV/UFMG e desenvolvimento do programa de melhoramento 

genético 
Comissão2304 

1996 
Contaminação por fungos e micotoxinas em matérias primas e rações da fábrica da Fazenda Experimental 

“Professor Hélio Barbosa” 
Comissão2305 

2006 
Estudo comparativo dos resultados obtidos pelo Centro de Controle de Zoonoses com o método TNR (Trap, 

neuter, return) aplicado à população de cães errantes, entre 2011 e 2013, em Belo Horizonte. 
Comissão2306 



2024 Perfil de Infecção do Trato Urinário de cães na cidade de Belo Horizonte Comissão2307 

2031 
Alterações histológicas em brânquias de juvenis de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) cultivadas em 

diferentes densidades de estocagem em sistema de Biofloco 
Comissão2308 

2049 Interferência do gossipol no ciclo estral e folículos ovarinos de ratas Comissão2309 

2070 Avaliação termográfica no diagnóstico de úlcera córnea em Equinos Comissão2310 

2122 
Comparação de indicadores zootécnicos e avaliação econômica de diferentes sistemas de climatização para 

de frangos de corte.  
Comissão2311 

2153 Efeito das diferentes densidades de transporte nas características da carcaça de cordeiros Comissão2312 

2172 
Avaliação das ações do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) de Pompéu-

MG 
Comissão2297 

2174 Avaliação da cinética de infecção de Clostridium chauvoei em macrófagos Comissão2298 

2244 Susceptibilidade de macrófagos à infecção in vitro por Lawsonia intracellularis Comissão2299 

2253 Goniometria da articulação femorotibiopatelar de coelhos Nova Zelândia  Comissão2300 

2254 
Avaliação de ações educativas como promotora da Posse Responsável sobre cães e gatos em crianças, em 

Belo Horizonte, 2013 
Comissão2301 

2282 Avaliação do ângulo de inclinação do platô tibial antes e após a osteotomia de nivelamento da tíbia.  Comissão2302 

2294 Características físico-químicas do sorgo submetido a tratamento térmico em autoclave industrial. Comissão2303 

2337 
PERFIL IMUNOLÓGICO DE CARNEIROS VACINADOS COM A CEPA ΔabcAB DE B. ovis NÃO 

ENCAPSULADA E ENCAPSULADA COM ALGINATO 
Comissão2304 

2343 Qualidade microbiológica de queijo Minas artesanal da região de Araxá - MG durante a maturação  Comissão2305 

2350 Consumo da matéria seca das silagens de rebrote de sorgo reensiladas em diferentes tempos Comissão2306 

2364 
Análise do comportamento ingestivo de cordeiros confinados em relação às diferentes classes de consumo 

alimentar residual 
Comissão2307 

2398 Proteção da cepa ΔabcAB de Brucella ovis em carneiros experimentalmente infectados Comissão2308 

2408 Consumo de matéria seca das silagens de sorgo reensiladas em diferentes tempos Comissão2309 

2440 
Consumo de matéria seca e proteína bruta em ovinos alimentados com silagens de milho “reensiladas” em 

diferentes tempos 
Comissão2310 

2444 
Parâmetros genéticos para características de crescimento, reprodução, escores visuais e qualidade de carcaça 

em bovinos de corte 
Comissão2311 



2454 Características agronômicas do milheto BRS 1503 em quatro estádios Comissão2312 

2460 Avaliação do diferencial leucocitário em esfregaços de sangue de araras Canindé (Ara ararauna) Comissão2297 

2461 
Consumo de matéria seca por ovinos das silagens do genótipo de milheto CMS-1 colhido em quatro estádios 

de maturação 
Comissão2298 

2470 
Proteína bruta, fibra em detergente neutro e digestibilidade in vitro da matéria seca do capim-tifton 85 

submetido a doses crescentes de adubação química e orgânica 
Comissão2300 

2485 
Detecção de Leishmania spp em ovários e testículos de cães e gatos enviados para castração no município de 

Juatuba, MG 
Comissão2300 

2507 
Avaliação dos parâmetros clínico-hematológicos de bezerros experimentalmente inoculados com isolado de 

Babesia bigemina atenuado 
Comissão2301 

2540 
Desaparecimento in situ da matéria seca, após 96 horas de incubação, das silagens de milheto aos 84, 91, 98 

e 105 dias de crescimento 
Comissão2302 

2547 
Interação genótipo-ambiente para ganho médio diário em peso em testes de desempenho de tourinhos da 

raça Nelore 
Comissão2303 

2619 
Análise comparativa dos testes diagnósticos preconizados pelo ministério da saúde para leishmaniose 

visceral em cães de Juatuba, Minas Gerais, 2011 a 2013.  
Comissão2304 

2653 Avaliação da mastigação merícica em cordeiros por diferentes metodologias Comissão2305 

2680 Eficácia da utilização de Moxidectina 1% via oral nas endoparasitoses de potros Comissão2306 

2702 Avaliação do comportamento ingestivo de cordeiros por diferentes metodologias Comissão2307 

2703 
Comparação de desempenho de tilápias (Oreochromis niloticus) em crescimento, cultivados em sistema de 

biofloco, com e sem renovação de água 
Comissão2308 

2711 
Avaliação de matéria seca (MS), digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) e extrato etéreo (EE) do 

capim-tifton 85 colhido em seis estádios de maturação 
Comissão2309 

2714 
LARINGOTRAQUEÍTE INFECCIOSA AVIÁRIA: INFLUÊNCIA DA INTRODUÇÃO DE VACINAS 

VETORADAS NO CONTROLE DA DOENÇA EM UMA ÁREA INTERDITADA 
Comissão2310 

2715 
Dinâmica de infecção na glândula mamária em um rebanho de vacas leiteiras mestiças em diferentes 

estágios da lactação criadas em regime semi intensivo 
Comissão2311 

2717 Efeito letal da salinidade em larvas de Carassius auratus (Pisces: Cyprinidae) Comissão2312 

2728 Prevalência de microrganismos causadores de mastite em vacas leiteiras da região Centro oeste de Minas Comissão2297 



Gerais 

2729 Consumo alimentar residual correlacionado com mastigação merícica em cordeiros confinados  Comissão2298 

2778 Efeitos da vacinação com E. coli J5 na produção leiteira de vacas mestiças Comissão2299 

2789 
Características de carcaça de novilhos Nelore alimentados com diferentes fontes da energia em dietas de 

confinamento. 
Comissão2301 

2806 Monitoramento de resíduos de avermectina em amostras de leite cru em Minas Gerais Comissão2301 

2822 Estimativa do peso de éguas Mangalarga Marchador Comissão2302 

2848 
Ganho de peso médio e consumo de Loris amor amor (Lorius garrulus) durante fase de crescimento em 

criatório comercial com alimentação artificial. 
Comissão2304 

2870 Perfil bioquímico de fêmeas bovinas da raça Jersey durante o período de transição Comissão2304 

2874 
LINFADENITE CASEOSA EM CAPRINOS DE RAÇAS NATURALIZADAS DOS ESTADOS DE 

PERNAMBUCO E PARAÍBA, BRASIL 
Comissão2305 

2880 Disponibilidade do Cálcio em forrageiras utilizadas na alimentação dos equídeos Comissão2306 

2885 
DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-BRUCELLA SPP LISA EM REPRODUTORES OVINOS DO RIO 

GRANDE DO SUL, 2012 
Comissão2307 

2891 

AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE DUAS TÉCNICAS DE MONITORAMENTO DA 

INTENSIDADE DE INFESTAÇÃO DE GALINHAS POEDEIRAS POR Ornithonyssus sylviarum 

(ACARI: MACRONYSSIDAE) 

Comissão2308 

2924 Balanço de nitrogênio em bovinos F1 Holandês x Gir  Comissão2309 

2939 Desempenho de bovinos F1 Holandês x Gir submetidos a três planos alimentares distintos Comissão2310 

2940 
Digestibilidade da matéria seca, matéria orgânica, energia bruta e nutrientes em bovinos machos, inteiros, 

cruzados F1 Holandês x Gir sob diferentes planos nutricionais 
Comissão2311 

2946 
Determinação do consumo de matéria seca e nutrientes em bovinos F1 Holandês x Gir submetidos diferentes 

planos três de alimentação 
Comissão2312 

2982 Identificação molecular de Haemonchus placei utilizando gene COI Comissão2297 

2990 
Análise da interferência da temperatura para análise de mesófilos em amostra intestinal de tilápias 

(Oreochromis niloticus) 
Comissão2298 

2994 
Desempenho produtivo de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) em sistema de Biofloco sem renovação 

de água 
Comissão2299 



3002 
Rendimentos dos cortes de tilápias nilóticas (Oreochromis niloticus) submetidas a estratégias de restrição 

alimentar no cultivo em sistema intensivo com águas claras (recirculação) 
Comissão2300 

3006 
Avaliação da correlação de parâmetros morfométricos com o rendimento de carcaça em machos de tilápias 

do Nilo (Orechromis niloticus)  
Comissão2301 

3008 

AVALIAÇÃO DA RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DE RATOS WISTAR COM LESÃO ESPINAL 

AGUDA TRATADOS POR TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS 

CRIOPRESERVADAS 

Comissão2302 

 


