LISTA DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS APROVADOS PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O 45º CONGRESSO DA AZAB

ÁREA: BIOLOGIA
Estimativa de crescimento e idade de maturação sexual de Hypancistrus zebra Isbrücker & Nijssen (1991) nascidos em laboratório
Histórico reprodutivo de ararajubas (Guaruba guarouba Gmelin, 1788) residentes no zoológico do Parque Estadual de Dois Irmãos – Pernambuco
Infraestrutura verde em Bioparque – Avaliação e diagnóstico da arborização urbana para o planejamento de recintos e prevenção de quedas de árvores
Procedimento de transporte e sobrevivência para juvenis de Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) (Perciformes: Epinephelidae)
Relato de utilização de técnica de implante de penas em tucano-de-bico-verde (Ramphastos dicolorus Linnaues, 1766)
Reprodução ex situ do tubarão-galha-branca-de-recife Triaenodon obesus (Carcharhiniformes: Carcharhinidae)
Resultados obtidos em criação neonatal de Guigó (Callicebus melanochir) no Parque Zoobotânico Getúlio Vargas (PZGV) em Salvador, BA

ÁREA: COMPORTAMENTO E BEM ESTAR ANIMAL
Análise de diferentes técnicas de imobilidade tônica em Tubarão-lixa (Ginglymostoma cirratum) no Zoológico Municipal de Santo André Sabina - Escola
Parque do Conhecimento
Análise do comportamento e enriquecimento ambiental na aproximação de um casal de macaco-aranha-de-cara-preta (Ateles chamek) no Zoológico
Municipal de São José do Rio Preto-SP
Aplicação do Protocolo de enriquecimento ambiental para animais mantidos sob cuidados humanos: um exemplo de sucesso no Zoológico Roberto Ribas
Lange, ITAIPU Binacional

Coleta de sangue em macho de hipopótamo (Hipoppotamus amphibius, Linnaeus, 1758) mediante condicionamento operante
Comportamento frente a enriquecimento ambiental de Giraffa camelopardalis em Zoológico
Comportamento reprodutivo com geração de filhote entre duas espécies do gênero Potamotrygon no Oceanic Aquarium, Balneário Camboriú.
Condicionamento de casuar (Casuarius casuarius) como estratégia de medicina preventiva
Condicionamento de girafa (Giraffa camelopardalis) para procedimento de coleta de sangue
Condicionamento operante com reforço positivo em dragão barbudo Pogona vitticeps (Agamidae)
Condicionamento operante com reforço positivo em indivíduo de urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus) como estratégia para minimizar seu
comportamento agressivo
Condicionamento operante como auxílio em procedimentos médico-veterinários em urso-de-óculos (Tremarctos ornatus)
Condicionamento para aproximação com cervos-dama (Dama dama)
Condicionamento para lavado de tromba em elefante-asiático (Elephas maximus, Linnaeus, 1758) no BioParque do Rio
Cuidado aloparental alimentar de filhotes de ararajubas (Guaruba guarouba Gmelin, 1788) residentes no Zoológico do Parque Estadual de Dois Irmãos
Enriquecimento ambiental físico no recinto do tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) do Parque Municipal da Matinha, Itapetinga-BA
Enriquecimento Ambiental para Callithrix penicillata em Ambiente Hospitalar
Influência do nascimento de filhote nas interações sociais de indivíduo infante de Muriqui-do-sul [Brachyteles arachnoides (É. Geoffroy, 1806)] com o seu
grupo familiar no Zoológico Municipal de Curitiba, PR
Manejo voltado ao bem-estar: a contribuição do condicionamento operante com reforço positivo na rotina de 15 girafas (Giraffa giraffa giraffa)
O condicionamento operante como ferramenta de manejo da fêmea de casuar-de-capacete (Casuarius casuarius) do ZooBotânico de São José do Rio Preto
O Condicionamento Operante como Ferramenta de Manejo e Bem-estar de Antas (Tapirus terrestris) no Zoobotânico de São José do Rio Preto
O uso de cupinzeiros artificiais como ferramenta para o aumento da dinâmica alimentar de Tamandua tetradactyla sob cuidados humanos
O uso do condicionamento operante com reforço positivo no treinamento de uma girafa (Giraffa giraffa giraffa) para procedimentos veterinários e de
manejo

O uso do enriquecimento ambiental como ferramenta de boas práticas de manejo e seu impacto no padrão comportamental de girafas mantidas sob
cuidados humanos
Panorama da aplicação de Enriquecimento Ambiental na região Sudeste do Brasil
Programa de Enriquecimento Ambiental na Colônia de Cynomolgus na Fundação Oswaldo Cruz/Fiocruz, Rio de Janeiro, Brasil
Sucesso reprodutivo de nove espécies de Loricariidae (Actinopterygii, Siluriformes) em ambiente ex situ: um relato de experiência
Treinamento para exame oftalmológico em elefante asiático (Elephas maximus, Linnaeus, 1758)
Uso de paisagismo naturalístico das áreas de ocorrência de anfíbios e répteis mantidos no Museu Biológico do Instituto Butantan
Utilização de condicionamento para manejo diário com orangotango de Sumatra (Pongo abelii, Lesson, 1827) visando o bem-estar animal

ÁREA: EDUCAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO
A Vida Post Mortem nos Zoológicos
Desmitificando e entendendo as serpentes do Parque Zoobotânico Getúlio Vargas (PZGV)
Educação ambiental como fator de preservação de populações de aranhas em desastres ambientais
Educação ambiental como prática conservacionista: relato de caso da “Semana do Aurita” na cidade de Viçosa-MG
Educação em zoológicos e aquários: retrospectiva das pesquisas na última década
Oficina de Enriquecimento Ambiental, uma estratégia para sensibilizar e engajar cidadãos em prol da conservação em zoológicos modernos
Potencialidades e Desafios na Criação do Programa de Educação para Conservação no BioParque do Rio

ÁREA: GESTÃO DE ZOOLÓGICOS E AQUÁRIOS
Construção e implantação de Plano Diretor e Plano de Populações no zoológico do Parque Estadual de Dois Irmãos, Recife - PE
Plano de ação para reversão de imagem negativa em redes sociais do zoológico do Parque Estadual de Dois Irmãos – Pernambuco

ÁREA: MEDICINA VETERINÁRIA
Achados patológicos da infecção natural por Sarcocystis sp. em Psittacara wagleri mantido sob cuidados humanos
Aspectos morfológicos da traqueia do Pinguim-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus)
Aspectos Ultrassonográficos do terço final de gestação em Tubarão Galha Branca de Recife (Triaenodon obesus)
Avaliação de parâmetros eletrocardiográficos em cisnes-pretos (Cygnus atratus, Latham, 1790) da Fundação Parque Zoológico de São Paulo entre 2019 e
2021
Avaliação morfológica cardíaca através de ecocardiograma em Urso-pardo (Ursus arctos arctos, Linnaeus, 1758)
Casuística de periquitões-maracanã (Psittacara leucophthalmus) com isquemia em membros pélvicos encaminhados ao Zoológico de Sorocaba
Coleta e análise de hemolinfa em Caracóis-da-mata-atlântica (Megalobulimus paranaguensis, Pilsbry & Ihering, 1900)
Condicionamento operante no auxílio de procedimentos veterinários em chimpanzés (Pan troglodytes) do Zoológico de Sorocaba
Descrição anatômica dos sacos aéreos da corujinha-do-mato (Megascops choliba)
Doença articular degenerativa em Moreia Verde, Gymnothorax funebris, (Ranzani, 1840), com hiperinflação de vesicula gasosa no Zoologico Municipal de
Santo André Sabina - Escola Parque do Conhecimento
Gastroenterite bacteriana multirresistente associada à infecção por Platynosomum sp. e Prostenorchis sp. como causa de óbito em Callithrix aurita ex situ
Identificação de hemoparasitos em iguanas-verdes (Iguana iguana) de vida livre em Salvador e Região metropolitana, Bahia
Imobilidade Tônica em Carcharias taurus (Rafinesque, 1810) (Lamniformes: Odontaspididae) como Ferramenta para Procedimentos Veterinários
Infecção ascendente em trato reprodutivo de calopsita (Nymphicus hollandicus) secundário a um quadro impactação de oviduto causado por distocia:
relato de caso
Interações antrópicas em Pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) encontrados mortos no litoral centro-norte de Santa Catarina
O crescimento das cidades e seus impactos na fauna silvestre local: Estudo retrospectivo dos animais encaminhados e atendidos no Zoobotânico de São
José do Rio Preto em 2020/21.

Ocorrência de Oncicola venezuelensis (Acanthocephala: Oligacanthorhynchidae), em onça-parda (Puma concolor) de vida livre no município de Sorocaba,
SP
Parâmetros bioquímicos associados a lipidose hepática e nefrose tubular em jabuti-piranga (Chelonoidis carbonarius) – Relato de caso
Parametros bioquímicos séricos de tamanduás-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) com alimento peletizado específico
Parâmetros fisiológicos em protocolo anestésico para contenção química de Iraras (Eira barbara, Linnaeus, 1758) mantidas sob cuidados humanos
Parasitismo por Cruorifilaria tuberocauda (Spirurida: Filarioidea) em Hydrochaeris hydrochaeris (Relato de caso)
Parasitos gastrointestinais de Didelphis albiventris e Didelphis aurita
Primeira tomografia computadorizada de moréia-verde Gymnothorax funebris no Brasil
Relato de Caso: incidência de ectoparasitas em Cobra do Leite (Lampropeltis triangulum hondurensis) mantida no Bioparque Zoobotânico de Teresina, PI
Relato de Caso: Infecção por Spirometra spp. em Lycalopex vetulus diagnosticado em coproparasitológico
Relato de Caso: Papiloma em clasper de Hemiscyllium freycineti (Quoy & Gaimard, 1824)
Relato de caso: Pneumotórax em Ouriço Cacheiro (Coendou prehensilis)
Relato de displasia coxofemoral em Didelphis albiventris
Resolução clínica de estomatite ulcerativa por bactéria panresistente em cascavel (Crotalus durissus) com o uso de terapia fotodinâmica
Syngamus trachea em Sabiá-barranco (Turdus leucomelas): Relato de Caso
Termografia no auxílio do prognóstico de constrição por isquemia em periquitão-maracanã (Psittacara leucophthalmus)
Transfusão sanguínea homóloga como suporte terapêutico emergencial para anemia severa em Caracara plancus
Tratamento de caracóis-da-Mata-Atlântica (Megalobulimus paranaguensis, Pilsbry & Ihering, 1900) com trauma e fragilidade de concha
Utilização de criocirurgia em carcinoma de célula escamosa em tubarão-mangona Carcharias taurus
Vacinação de elefantes-asiáticos (Elephas maximus) contra a raiva – da Epidemiologia a Sorologia
Validação de coleta hematológica subaquática em tubarão-lixa (Ginglymostoma cirratum)
Vasectomia como ferramenta para manejo reprodutivo de macacos-da-noite (Aotus nigriceps, Dollman, 1909) mantidos sob cuidados humanos

ÁREA: NUTRIÇÃO ANIMAL
Aceitabilidade na transição da dieta de tamanduás-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) para ração seca peletizada
Adaptação da dieta para onça-parda (Puma concolor) com doença inflamatória intestinal
Adequação da dieta do dragão-barbudo (Pogona vitticeps) sob os cuidados humanos
Avaliação de um alimento completo peletizado para tamanduás-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) cativos
Diferentes Sucedâneos na alimentação de um filhote de tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla)
Manejo alimentar de jaguatirica (Leopardus pardalis) em período de recuperação após trauma

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA OS AUTORES DOS TRABALHOS:
- O banner para apresentação do trabalho deverá ser confeccionado nas dimensões 120x90 cm e seguir o modelo disponibilizado aos autores
por e-mail, juntamente com o parecer informando sobre a aprovação do trabalho;
- Todos os trabalhos serão apresentados no dia 22 de novembro, após a abertura oficial do Congresso (após as 18h30);
- O/A autor(a) responsável pela apresentação do trabalho deve procurar pela Comissão Organizadora do evento no momento do
credenciamento (ao chegar ao Congresso) e entregar seu banner;
- A Comissão Organizadora ficará responsável por fixar os banners no local onde haverá a sessão de apresentação;
- O autor responsável deverá permanecer junto do trabalho obrigatoriamente até as 19h30, para eventuais esclarecimentos sobre o mesmo
aos participantes do evento. Após esse horário, a permanência será opcional;
- O autor é responsável pela retirada de seu banner.

Em caso de dúvidas sobre os trabalhos aprovados, pareceres ou sobre as orientações para apresentação, entrar em contato pelo e-mail:
eventos@azab.org.br

