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XXV Encontro e XIX Congresso ABRAVAS
No último mês de outubro, a Associação Brasileira de Veterinários de Animais
Selvagens (ABRAVAS) realizou seu 19º congresso e 25º encontro, comemorando seus 25 anos
na cidade de Goiânia-GO, no Castro's Park Hotel.
No período de 8 a 10/10 aconteceu nosso pré-congresso com dois cursos teóricopráticos. O primeiro abordou a temática de Ortopedia de Animais Selvagens, ministrado por
Plínio Ferreira Mantovani, médico veterinário da Loro Vet Consultoria, que abordou desde as
técnicas de diagnóstico, planejamento operatório e também a descrição de diversos tipos de
implantes e materiais necessários para a realização de tratamentos ortopédicos como fraturas e
deformidades ósseas de diversas espécies de animais.

Foto 1: Plínio Mantovani - pré-congresso de Ortopedia
em Animais Selvagens.

Foto 2: Simulações práticas de técnicas ortopédicas
durante o pré-congresso.

O segundo curso teve como tema Medicina, Manejo e Conservação de Carnívoros
Selvagens, com os palestrantes Regina Célia Rodrigues da Paz, da Universidade Federal do
Mato Grosso, Herlandes Tinoco, vice-presidente ABRAVAS e médico veterinário da Fundação
Zoo-Botânica de Belo Horizonte e Mirella Lauria D'Elia, pesquisadora do ECOAS –
Epidemiologia e Conservação de Animais Silvestres da Universidade Federal de Minas Gerais.

Neste curso, foram abordados temas como avanços na conservação de carnívoros
brasileiros, conflitos entre seres humanos e carnívoros pelo mundo, métodos de captura e
monitoramento de carnívoros in situ, monitoramento de doenças infectocontagiosas em animais
de vida livre, manejo de carnívoros em zoológicos, anestesiologia, nutrição, técnicas
reprodutivas, contraceptivos, monitoramento do ciclo estral e estresse e reprodução em
cativeiro. Ambos os cursos tiveram práticas em parceria com o Zoológico de Goiânia quando
duas onças-pardas e uma jaguatirica foram contidas farmacologicamente e os pré-congressistas
puderam assistir e praticar as técnicas descritas nas teóricas, como auxiliar no monitoramento
anestésico, coleta de material, avaliação reprodutiva, profilaxia odontológica e avaliar as
diferenças entre os protocolos anestésicos utilizados.

Foto 3: Herlandes Tinoco - Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte e vice-presidente ABRAVAS; Foto 4:
Regina Célia Rodrigues Paz - Universidade Federal do Mato Grosso; Foto 5: Mirella Lauria D'Elia - Pesquisadora
do ECOAS (Epidemiologia e Conservação de Animais Silvestres da Universidade Federal de Minas Gerais)

No mesmo período ocorreu o Simpósio ABRAVAS: Gestão de Fauna ex situ, que
abordou vários temas como marcação e identificação de animais, a importância da vigilância
epidemiológica nos animais sinantrópicos, o papel das instituições na reprodução de espécies
ameaçadas, recebimento e destinação, discussão sobre estrutura hospitalar e quarentena,
legislação, mesas redondas e a participação do palestrante John Sykes, do Bronx Zoo,
apresentando um pouco de sua vivência nestes temas nesta renomada instituição norteamericana.

Foto 6: Dra. Claudia Igayara palestrando sobre bem estar
animal em zoológicos

Foto 7: Dr. John Sykes palestrando sobre
"Formas de monetizar um zoológico além
da bilheteria"

Na noite de 10 de outubro ocorreu a abertura do congresso, com os discursos do
Presidente Bruno Petri e do Diretor científico Marcus Vinícius Romero, dando as boas vindas
aos congressistas e prestando homenagens aos colegas Marcelo Guimarães, membro fundador
da ABRAVAS, integrante de diretoria em três gestões e agora homenageado dando nome ao
prêmio de melhor pôster científico em nosso congresso, à pedido da Professora Eliana
Matushima, e Marcelo Malta, associado da ABRAVAS e foi chefe da seção de veterinária da
Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte FZB-BH por nove anos. A palestra magna inaugural
foi ministrada pelo biólogo Silvio Marchini abordando o tema "Convivência Homem x Onça",
seguido do coquetel de abertura.

Foto 8: Abertura e homenagens à Marcelo Malta e Marcelo
Guimarães

Foto 9: palestra magna de abertura com Silvio Marchini

Durante os dias de congresso ocorreram 3 minicursos: 1) Medicina avançada de animais
marinhos, com os palestrantes Gustavo Dutra do Aquário de Santos e Nuno Marques Pereira do

Ocenário de Lisboa; 2) Ortopedia de animais selvagens com o médico veterinário Plínio
Ferreira Mantovani e 3) Grupo de trabalho em clínica de animais selvagens, onde ocorreram
apresentações de relatos de caso e palestras com os médicos veterinários Marcus Romero
(ABRAVAS/UFMG) e Tânia Raso (FMVZ/USP).

Foto 10: Nuno Marques Pereira - Oceanário de Lisboa; Foto 11: Tânia Raso - Faculdade de Medicina Veterinária de
Zootecnia/USP.

Foto 12: Marcus Vinícius Romero - ABRAVAS/UFMG.

Na quarta-feira, houve o jantar de confraternização comemorando os 25 anos de
ABRAVAS, com a palavra do presidente Bruno Petri, do diretor científico Marcus Romero, do
ex-Vice presidente Adauto Nunes e dos ex-presidentes Marcelo Gomes e Lauro Soares. Após os
parabéns à associação, ocorreu o divertido leilão do fundo de auxílio para estudantes, o FAPEABRAVAS "Murray Fowler", onde todo o dinheiro arrecado é revertido em auxílio para que
estudantes participem de nosso congresso em 2017

Foto 13: Discurso do ex-presidente Marcelo Gomes; Foto 14: Corte do bolo de 25 anos da ABRAVAS; Foto 15: Leilão FAPE;
Foto 16: Jantar de confraternização.

Na quinta-feira, ocorreu a festa à fantasia ABRAVAS no Capitan's Club, festa já
tradicional nos congressos da associação, importante integrante da programação social.

Foto 17: Diretores e congressistas na festa à fantasia

No último dia, 14/10, o dia começou com a palestra do Prof. Mauricio Barbanti,
abordando a reintrodução de embriões em populações ameaçadas: o exemplo do cervo-dopantanal, os mini-cursos foram finalizados, ocorreu a apresentação de trabalhos científicos e a
entrega dos prêmios.

Foto 18: Dr. Mauricio Barbanti palestrando no último dia de congresso

Débora Galdino Pinto, com o trabalho intitulado "Avaliação do segmento posterior do
bulbo ocular de Jiboia (Boa constrictor) utilizando a tomografia de coerência óptica" levou o
prêmio "Marcelo Guimarães" de melhor pôster de resumo científico. Fabiane Ribeiro Frota foi
premiada pelo trabalho "Avaliação do comportamento dos proprietários de psitacídeos quanto à
nutrição por meio de questionário online" na categoria Jovem Pesquisador - "Adauto Luis
Veloso Nunes" - Resumo Científico Oral. Na categoria profissional de resumo oral científico, o
prêmio "Alcides Pissinatti" foi para Yamê Mineiro Davies com o trabalho "Caracterização
fenotípica de Klebisiella spp. isoladas de psitacídeos com doença respiratória mantidos em
ambiente doméstico".

Foto 20: Diretor científico Marcus Romero com os vencedores dos prêmios
ABRAVAS.
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