Comunicações Científicas - Apresentações Orais
Nome do Autor

Título da Comunicação

Horário - 15 abril

Sofia Chichorro Ramos

A oncologia veterinária em Portugal - Qual a opinião dos Médicos Veterinários?

14h30 - 14h45

Catarina Aboim

A importância das hemoculturas em Medicina Veterinária

14h45 - 15h00

Ana Oliveira

Um inquérito acerca do uso de antibióticos e antifúngicos em doenças dermatológicas em Portugal

15h00 - 15h15

Andreia Grilo

Intoxicações animais por pesticidas em Portugal: Estudo retrospetivo de 2014 A 2017

15h15 - 15h30

João Alves

Evaluation of the ability of scent trained dogs to detect blood serum samples of patients with ovarian
carcinoma

15h30 - 15h45

André Pereira

Primeiro registo da deteção molecular de Rickettsia conorii em gatos em Portugal

15h45 - 16h00

Maria Teresa Oliveira

Novo cimento ósseo para vertebroplastia percutânea: Estudo in vivo

16h00 - 16h15

Pedro Nunes

Hiperextensão da maxila em Psittaciformes abordada a partir de um caso cirúrgico prático

16h15 - 16h30

Sofia Balga

APPs como indicadores de estado febril em aves. Estudo do suco muscular como matriz alternativa

16h30 - 16h45

Júlio Gouveia-Carvalho

A Medicina Veterinária Militar no contexto de catástrofe - contributos para o reforço da cooperação
multissetorial

16h45 - 17h00

Helena Vala

Aplicação das técnicas de deteção de apoptose em ensaios clínicos

17h00 - 17h15

João Pedro Ferreira

Fatores de risco associados à ocorrência de reprovações post mortem em borregos de raça churra da terra
quente

17h15 -17h30

Carlos Pinto

Mortalidade em vitelos por diminuição do reflexo de sucção. Descrição de um surto

17h30 - 17h45

Carolina Abrantes

Integrated approach to tuberculosis in large game and cattle

17h45 - 18h00

Ana Amaral

Avaliação da função secretora e transcrição de colagénio pela inibição da catepsina in vitro no endométrio
equino

18h00 - 18h15

Sofia Ramos

Alterações radiográficas de osteoartrite em cavalos Puro Sangue Lusitano, Puro Sangue Árabe e Cruzado
Português: Efeito da raça e idade

18h15 - 18h30

Comunicações Científicas - Posters
Nome do Autor

Título da Comunicação

Ana Sofia Alexandre

Práticas apícolas na região centro - dados preliminares

Nuno Alexandre

Comminuted fractures of distal femur in dog and cat: A case series

Joana Almeida

Gastrotomia no tratamento de impactação gástrica em coelhos

Mariana Bernardino

Hérnia vesical inguino-escrotal num coelho de estimação

Inês Cabral

Avaliação do valor prognóstico das razões neutrófilo/linfócito e linfócito/monócito em cães submetidos a quimioterapia para mastocitoma de
alto grau

Maria Joana Campos

Aplicação intra articular de hidrogel de poliacrilamida como tratamento de osteoartrite na articulação interfalângica proximal do membro
posterior direito de um cavalo: relatório de um caso

Maria Isabel Carvalho

Crosstalk between TGFß, FoxP3 and angiogenesis in malignant canine mammary tumors

João Lory Costa

A quimioterapia oncológica e os seus efeitos no parasitismo gastrointestinal do cão

Hélder Craveiro

Primeira descrição de Ginandria em Zarro-Grande (Aythya valisineria)

Hugo David

Sinusite em aves, aspetos práticos

Catarina Dias

Eversão concomitante da bexiga com prolapso uterino total - relato de 2 casos clínicos

Rita Dias

Perspetiva dos Médicos Veterinários sobre a Leishmaniose canina em Portugal - Inquérito realizado a 102 Médicos Veterinários

Sofia Duarte

Estudo retrospetivo de cães e gatos submetidos a terapêutica anticonvulsionante: Classificação etiológica segundo a Internacional
Veterinary Epilepsy Task Force (2015) e caracterização farmacoterapêutica

Daniela Duque

Prevalência parasitária gastrointestinal em 1419 casos (2015-2017), comparando a análise coprológica de 1 versus 3 amostras

Ana Faustino

Potencial abordagem terapêutica para o cancro da mama: o papel dos mastócitos

Maria João Ferreira

Plano de reabilitação de um canídeo sujeito a quatro osteotomias corretivas

Élisa Fonseca

Criopreservação de oócitos: papel dos recetores P2Y2

Andreia Garcês

First report of an ovarian cyst in a Bosca’s Newt (Lissotriton boscai, LATASTE 1879)

Ana Rita Gonçalves

Caracterização da gestação e parto na eguada Alter Real - estudo retrospetivo de 1997-2017

Inês Gonçalves

Hipertiroidismo em porco da índia (Cavia porcellus): duas abordagens diferentes, dois resultados diferentes

Ines Gonçalves

Toxoplasma gondii: o diagnóstico diferencial “esquecido” de síndrome vestibular em coelhos

Carlos Leitão

Avaliação da atividade do tónus parassimpático para descriminar o nível analgésico do ketorolac e tramadol em suínos

Carlos Leitão

Monitorização da analgesia/Nocicepção intra-operatória! Uma meta-análise veterinária

Marcelo Leitão

Impacto dos incêndios de 2017 na apicultura na região centro - dados preliminares

Jorge Leite

Correção simultânea de incongruência de radio-ulnar e deformidade angular tri-planar no rádio e ulna

Sara Lopes

Obstrução uretral por projétil de chumbo

Duarte M.

Avaliação de parâmetros de higiene em estabelecimentos de restauração e monitorização de sistemas de frio através de cartas de controlo
de qualidade

Catarina Marques

Prevalência de Cystoisospora spp. em cães com idade inferior a seis meses

Joana Mendonça

Estudo comparativo de biomarcadores renais (Dimetilarginina simétrica e clusterina urinária) em gatos séniores e geriátricos

Stéphanie Mota

Estudo retrospetivo de casos cirúrgicos realizados no CRAS-HVUTAD nos anos de 2016 e 2017

Francisco Nunes

Contaminação ambiental com formas parasitárias zoonóticas em fezes de cães de explorações agrícolas de Vila Verde

Francisco Nunes

Ectoparasitas em répteis de Zoo

Francisco Nunes

Explorações de bovinos em modo de produção biológica e sua biossegurança - Dados preliminares

Francisco Nunes

Tilmicosina parenteral no tratamento de mastites ovinas por Staphylococcus aureus

Ana Oliveira

Eficácia in vitro de mel manuka contra isolados de Staphylococcus pseudintermedius e Malassezia pachydermatis

Jorge Pimenta

Identificação de genes alvo na esteroidogenese bovina por RNA de interferência (RNAi)

Maria Sofia Pimenta

Avaliação do efeito do apoio de carga nos espaçamentos articulares do cotovelo

Maria Sofia Pimenta

Quantificação da variação dos espaçamentos articulares com o ângulo do cotovelo no cão

Carlos Pinto

Gastroenterite hemorrágica em canídeo associada a ingestão de Helminthotheca echioides (L.) - Estudo de caso

Constança Pomba

Frequência da mutação associada à doença do rim poliquístico em gatos persas em Portugal

Ana Sofia Ribeiro

Seroprevalência de Encefalitozoon cuniculi em coelhos assintomáticos da região de Lisboa

Rita Rosa

Utilização de retalho miofascial do músculo temporal ipsilateral para reconstrução de um defeito facial: a propósito de um caso clínico

Sandra Rosário

Estudo retrospetivo de 36 casos de efusão pleural em gatos

Ana Santana

Evolução da lassitude articular da anca na raça Cão Serra da Estrela

Ana Catarina Santos

Immunoexpression of Cyclooxigenase-2, epidermal growth factor receptor and heat shock protein in canine oral and cutaneous squamous
cell carcinomas

Maria Sara Santos

Aplicação tópica de anestésicos locais para controlo da dor durante a aparagem curativa de lesões podais de vacas leiteiras – dados
preliminares

Rafael Santos

Cataracts in Labrador Retriever and Jack Russell Terrier: A two-year restrospective study

Cristina Saraiva

Evaluation of food safety online guidelines for restaurants

Cristina Saraiva

Evaluation of food labeling usefulness for consumers

Sónia Saraiva

Fear and welfare indicators in laying hens from barn systems

