
Resumos aprovados no CISPVET 

 

• Melhores 5 artigos (escolhidos para apresentação): 

 
1- Surto de Conidiobolomicose em ovinos no estado do amazonas 

 

2- Estudo de prevalência do tétano acidental na Amazônia Legal de 2016 

a 2018 

 

3- Aspectos epidemiológicos da esquistossomose humana na região 

norte do brasil nos anos de 2015 a 2017 

 

4- Incidência de parasitoses gastrintestinais em cães oriundos de um 

canil em pequeno município no nordeste de São Paulo 

 

5- A saúde única atestada pelo médico veterinário através da tecnologia 

e inspeção dos produtos de origem animal 

 

• Demais artigos aprovados: 
 

1- Ações sobre bem estar animal e zoonoses em escola do sertão 

sergipano 

 

2- Aspectos importantes da epidemiologia da febre do Nilo Ocidental em 

humanos – Revisão 

 

3- Avaliação da via mitocondrial e glicolítica para a homeostase e 

funcionalidade de espermatozoides caninos 

 

4- Avaliação do conhecimento dos agentes comunitários de saúde do 

município de lastro, paraíba sobre zoonoses 

 

5- Caso de Esporotricose humana ocupacional no município de Lauro de 

Freitas – Relato de caso 

 

6- Cobertura vacinal da raiva na campanha nacional de vacinação 

antirrábica de cães e gatos no brasil em 2017 

 

7- Conhecimento da população sobre três zoonoses (Leishmaniose, 

Esporotricose e Toxoplasmose) de importância na cidade de Formiga-

MG 

 

8- Desigualdade social, sanidade ambiental e doenças 

infectocontagiosas: a importância do estudo espacial e do combate a 

Leptospirose 



 

9- Diagnóstico de Leishmaniose Canina por meio de aspirado de 

linfonodo – Relato de caso 

 

10- Diagnóstico sorológico e molecular de Leishmaniose Canina e 

isolamento de parasitas do gênero Leishmania em cães do município 

de São Bernardo do Campo, São Paulo 

 

11- Educação em saúde: estratégia para prevenção e controle á dengue 

em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Brasil 

 

12- Estado de frescor da tainha (Mugil Liza, Valenciennes, 1836) sob duas 

abordagens analíticas 

 

13- Frequência de fiv e felv em felinos domésticos (felis cattus domesticus) 

no alto sertão da paraíba 

 

14- Identificação de animais vítimas de atropelamentos na br-230 no alto 

sertão da paraíba 

 

15- Infecção por Parasito Zoonótico paragonimus spp. em um canino no 

alto sertão paraibano 

 

16- Intoxicação alimentar por clostridium botulinum: revisão bibliográfica 

 

17- Listeria monocytogenes um importante patógeno em contaminações 

de leite e derivados lácteos: revisão bibliográfica 

 

18- Microepidemia de dermatofitose causada por microsporum canis em 

Teresina, PI: relato de caso 

 

19- O médico veterinário como contribuinte para saúde única 

 

20- Perfil de transmissão da Leishmaniose Visceral canina no Rio Grande 

do Sul 

 

21- Prevalência de giardia spp. em cães atendidos no hospital veterinário 

da Universidade de Franca entre julho a setembro de 2019 

 

22- Raiva 

 

23- Relato de caso: Pitiose Cutânea em equino, no estado de São Paulo, 

Brasil 

 

24- Relato de casos: dermatozoonoses em cães atendidos no hospital 

veterinário da UNIP, São Paulo, Brasil no ano de 2018 

 



25- Resistência bacteriana e a saúde pública veterinária 

 

26- Saúde pública, proteção à saúde ou outro termo? Comparação das 

terminologias utilizadas por civis e militares 

 

27- Soroprevalência de toxoplasmose e leishmaniose visceral em cães na 

zona rural do sertão sergipano 

 

28- Trypanosoma cruzi em cães na área Itaqui-Bacanga São Luís-MA 

 

29- Urbanização da febre maculosa nas regiões sul e sudeste do Brasil e 

sua prevalência de 2014 a 2017 


