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NORMAS PARA CONFECÇÃO DE RESUMOS 

1. Tipos de Resumos / Apresentação 

1.1. Podem ser submetidos resumos de trabalhos científicos e relatos de casos nas 

diferentes áreas de conhecimento da Medicina Veterinária como: 

1.1.1. Animais de grande porte. 

1.1.2. Animais de pequeno porte. 

1.1.3. Animais de produção. 

1.1.4. Animais selvagens. 

1.1.5. Patologia animal. 

1.1.6. Diagnóstico por imagem. 

1.1.7. Tecnologia e Inspeção de produtos de origem animal. 

1.2. Os resumos submetidos serão avaliados por uma comissão antes de serem 

aceitos pelo Congresso. 

1.3. Todos os resumos aceitos serão programados para apresentação e serão 

divulgados no site do evento indicando a data e o horário de apresentação dos 

trabalhos. 

1.4. O texto do Resumo será publicado nos Anais de Resumos do V Congresso 

de Medicina Veterinária do UNILAVRAS na revista científica Pro-

Homini. 

2. Preparação do resumo 

 

2.1. O título deve ser escrito em Times New Roman 12, em letras maiúsculas, 

centralizado e com espaçamento simples entre linhas. 

2.2. Os autores devem estar listados com o nome completo, separados por vírgula, 

em Times New Roman 11, centralizado e com espaçamento simples entre 

linhas. 

2.3. As filiações devem estar escritas em Times New Roman 10, alinhado à 

esquerda e com espaçamento simples entre linhas. 

2.4. O texto deve ser escrito em Times New Roman 12, espaçamento simples, 

justificado, em um único parágrafo sem interrupções. Deve conter no máximo 

350 palavras, excluindo-se o cabeçalho (título, autores, filiações e palavras-

chave). 

2.5. As palavras-chave devem ser escritas em Times New Roman 12, espaçamento 

simples, separadas por vírgula e alinhado à esquerda. 

2.6. Deve ser escrito em português e conter exclusivamente texto; 

2.7. Não deve haver no resumo: parágrafos com recuos, espaçamentos ou 

tabulações; tabelas, gráficos, imagens de qualquer gênero ou fotos (esses 

dados podem ser colocados na apresentação). 

2.8. É obrigatório ter os itens Introdução, Objetivo, Materiais e métodos, 

Resultados e Conclusão para pesquisas e os itens Introdução, Objetivo, Relato 

de caso e Conclusão para relatos de caso. Entretanto, não é necessário destacá-

los no texto. 



2.9. Se o trabalho gerou muitos dados, sintetize-os e apresente as informações 

suficientes para elaborar a conclusão. Cuidado com o uso de siglas e 

abreviações não identificadas previamente. 

2.10. Atenção: Antes de enviar o resumo, façam rigorosa revisão gramatical, 

ortográfica, de digitação, de conteúdo e dados da pesquisa. Não será possível 

edição do resumo pelo autor após seu envio. Todos os autores e orientadores 

devem ter conhecimento das normas, do conteúdo do resumo e concordar em 

ter seu nome inserido no mesmo. 

OBS: Para saber quantas palavras o texto tem basta selecionar o corpo do texto com o 

“mouse”, clique no item “Ferramentas” da barra de tarefas e em seguida “Contar 

palavras...”. 

3. Somente serão ACEITOS resumos que atendam aos itens a seguir: 

 

3.1. Resumo com até 6 (seis) autores (incluindo o orientador); 

3.2. Mínimo de 150 e máximo de 350 palavras; 

3.3. Rigorosa revisão gramatical, ortográfica, de digitação, de conteúdo e dados da 

pesquisa, incluindo área, nomes dos autores, título etc. 

 

4. NÃO serão aceitos: 

 

4.1. Simples descrição de projeto, intenção de trabalho ou trabalho sem resultados; 

4.2. Resumo de revisão bibliográfica apenas; 

4.3. Trabalho que não se caracterize como pesquisa científica ou relato de caso; 

4.4. Resumo SEM rigorosa revisão gramatical, ortográfica, de digitação, de 

conteúdo e dados da pesquisa, incluindo área, nomes dos autores, título etc.; 

4.5. Resumo com tabelas, gráficos, fotos, imagens de qualquer gênero ou de 

fórmulas matemáticas e químicas (se necessário, descrever por extenso). 

 

5. Envio de resumos 

 

5.1. Para enviar um resumo é necessário que pelo menos um dos autores esteja 

inscrito no evento. 

5.2. Somente após fazer a inscrição, o autor poderá submeter o resumo. 

5.3. Será permitida a submissão de TRÊS trabalhos por autor, não havendo limite 

para coautorias. 

5.4. O trabalho deve ser enviado pelo formulário do Google 

https://forms.gle/584BESpUzCHMqDFc9. Somente após comprovação da 

inscrição o resumo poderá ser aceito. 

 

6. Prazo de submissão de resumos 

 

6.1. O prazo para submissão de resumos é de 10 de setembro a 10 de outubro de 

2021. 

6.2. O primeiro autor deve se certificar de que o resumo foi submetido. 

 

https://forms.gle/584BESpUzCHMqDFc9


Lembrem-se: trabalhos bem escritos são agradáveis de ler e contribuem para a 

disseminação do conhecimento. 

Bom trabalho! 



NORMAS PARA APRESENTAÇÃO 

1. As apresentações seguirão um cronograma e serão divulgados no site do evento 

indicando a data e o horário das apresentações dos trabalhos. 

 

2. Componentes para incluir - Pesquisa (ANEXO 1): 

2.1. Título, autores e filiações (como originalmente apresentado) 

2.2. Introdução 

2.3. Objetivos 

2.4. Materiais e métodos 

2.5. Resultados e discussão 

2.6. Conclusão 

 

3. Componentes para incluir - Relato de caso (ANEXO 2): 

3.1. Título, autores e filiações (como originalmente apresentado) 

3.2. Introdução 

3.3. Objetivos 

3.4. Relato de caso 

3.5. Conclusão/Considerações finais 

 

✓ O título da apresentação deve permanecer exatamente o mesmo que o original 

enviado no resumo. 

✓ Use figuras e fonte grandes. 

✓ Padronize toda a nomenclatura e defina todas as abreviaturas.  

✓ Utilize mais esquemas e imagens para explorar melhor o assunto abordado. 

✓ Tabelas devem conter apenas as informações mais importantes. 

✓ Escolha suas melhores fotografias e fotomicrografias mais nítidas; identifique 

tudo e use setas generosamente. Certifique-se de que setas, asteriscos, etc., nas 

fotografias estejam no lugar e apontem para o que a legenda indicar. 

✓ A apresentação deverá ser feita por meio de slides. 

✓ Cada apresentador terá de 5 a 10 minutos de apresentação do trabalho. 

✓ O cronograma com data e horários de apresentação será divulgado no site do 

evento e no Instagram (@vetunilavras) em data próxima ao início do mesmo. 

 

Bom trabalho!  



ANEXO 1 - PESQUISA 

RESUMO PUBLICADO NOS ANAIS DO IV CONGRESSO DE MEDICINA 

VETERINÁRIA DO UNILAVRAS, 2020 

 

EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM NÚCLEO HOMEOPÁTICO 

HOMEOBASE CONVERT H EM OVELHAS GESTANTES E LACTANTES 

SOBRE O PERFIL IMUNOLÓGICO SÉRICO DOS CORDEIROS 

José da Páscoa Nascimento Neto1, André Luis Mendes Azevedo Carvalho1, Eunice Oba2, 

Marcelo Diniz Dos Santos3, Hugo Shisei Toma4, Claudia Dias Monteiro Toma1*
 

1 Curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Lavras, Lavras, MG, Brasil 
2 Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual de São Paulo, Botucatu, SP, 

Brasil 
3 Universidade de Cuiabá, Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal. Cuiabá, MT, Brasil. 
4 Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Lavras- UFLA, Lavras, 

MG, Brasil 

*Autora para correspondência – E-mail: claudiamonteiro@unilavras.edu.br 

 

A transferência de anticorpos em cordeiros ocorre através da ingestão de imunoglobulinas 

presentes no colostro. Nos cordeiros é maior a capacidade de absorção logo após o nascimento e 

isso influencia diretamente o desenvolvimento corporal. Em neonatos, a proteína total (PT) sérica 

representada pela albumina e globulinas, decorre principalmente da absorção das 

imunoglobulinas colostrais. Avaliar o efeito da ingestão de núcleo homeopático por ovelhas 

gestantes e lactantes sobre o desenvolvimento corporal e produção de globulinas no soro dos 

cordeiros. Após diagnóstico de gestação as ovelhas foram randomicamente divididas em dois 

grupos experimentais e mantidas em baias cobertas, alimentadas com silagem de milho, água e 

sal mineral à vontade e concentrado uma vez ao dia (Faz. MS, Cuiabá-MT). O grupo Controle, 

recebeu 300g/dia de concentrado comercial isento de núcleo homeopático e o grupo Tratamento, 

recebeu 30g/dia por animal de núcleo Homeobase Convert H® adicionado a 300g/dia do 

concentrado. As coletas de sangue dos cordeiros foram realizadas nos primeiros sete dias de vida, 

sendo as amostras submetidas a centrifugação a 1200xg/15 minutos. As determinações 

bioquímicas de PT e albumina foram realizadas através dos métodos de biureto e verde de 

bromocresol, respectivamente. A diferença entre ambas, representou a fração globulina. O 

programa Assistat Statistical analisou a variância (ANOVA) e as médias foram comparadas pelo 

teste F. O desenvolvimento corporal foi avaliado através do peso (Kg) e índice de massa corpóreo 

(IMC), IMC=peso [(ACx100-1)(CEIx100-1)]-1, AC= altura da cernelha, CEI= comprimento 

esterno-isquiático. Valor de P ≤ 0,05 foi considerado significativo. O peso dos cordeiros 

aumentou, conforme esperado para a primeira semana de vida, e foi maior no grupo Tratamento 

(P<0,05), porém o valor de IMC não diferiu entre os grupos. Houve diferença para PT e globulina, 

sendo os valores maiores no grupo Tratamento (P<0,05), a concentração de albumina sérica não 

diferiu entre os grupos (P>0,05). O núcleo homeopático comercial Homeobase Convert H® 

oferecido na dose de 30g/dia as ovelhas durante 120 dias de gestação e lactação inicial promoveu 

maior concentração de PT e globulinas no soro dos cordeiros nos primeiros dias de vida. 

Palavras-chave: globulina, homeopatia, ovino, imunidade.  



ANEXO 2 – RELATO DE CASO 

RELATO PUBLICADO NOS ANAIS DO IV CONGRESSO DE MEDICINA 

VETERINÁRIA DO UNILAVRAS, 2020 

 

CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA ASSOCIADA A MIOCARDITE EM UM 

GATO 

Clara Giroto de Freitas1, Kássia Barbosa1, Eduarda Soares Carvalho2, Ivam Moreira de Oliveira 

Junior1* 

1 Curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Lavras, Lavras, MG, Brasil. 
2 Médica Veterinária, Animals, Lavras, MG, Brasil. 
*Autor para correspondência – E-mail: ivamoliveira@unilavras.edu.br 

A hipertrofia cardíaca é o aumento do volume dos cardiomiócitos. As cardiomiopatias 

hipertróficas podem ser classificadas em excêntrica e concêntrica, de acordo com o aumento 

de volume ou pressão, respectivamente. A hipertrofia cardíaca concêntrica (HCC) é uma 

cardiopatia comumente encontrada em felinos, sendo assintomática ou levando a 

apresentação de dispneia, intolerância ao exercício, êmese, além de poder causar morte 

súbita. Ela tem origem primária (idiopática) ou secundária a outras doenças, como o 

hipertireoidismo. O diagnóstico é feito através de exames complementares, como a 

ecocardiografia ou quando o animal vai a óbito, através da necrópsia. Relatar um caso de 

cardiomiopatia hipertrófica concêntrica associada a miocardite em um felino. Foi 

encaminhado para necrópsia um felino, macho, de um ano de idade com histórico de fuga e 

ao retornar para a casa ficou prostrado. O plantonista da clínica verificou que o animal 

apresentava vesícula urinária repleta e edema de prepúcio. Dois dias após a consulta, o tutor 

levou o animal à clínica novamente, pois o animal apresentava anorexia e não urinava. 

Realizou ultrassonografia abdominal e verificou que uma pequena parte do intestino 

apresentava espessamento, sugerindo inflamação, além de sedimento na vesícula urinária. 

Na ultrassonografia torácica verificou que havia líquido livre na cavidade. Na noite do 

mesmo dia o animal apresentou falta de ar e ao exame clínico foi constatado estertor ruidoso 

em pulmão. Foi submetido a oxigenioterapia intensiva e drenou 25mL de líquido 

sanguinolento. O felino não resistiu e veio a óbito durante o procedimento.  Na necrópsia foi 

observado coração pálido e rígido à palpação. Ao corte verificou que havia espessamento do 

miocárdio com diminuição do diâmetro da câmara ventricular, principalmente do ventrículo 

esquerdo. Ao exame histopatológico foi observado aumento de volume (hipertrofia) dos 

cardiomiócitos e infiltrado inflamatório misto multifocal acentuado no miocárdio. O 

diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica concêntrica e miocardite idiopática foi baseado 

nas lesões macro e microscópicas. Essa doença é de grande importância em felinos jovens 

entre 1 e 3 anos de idade, porém não possui uma causa determinada.  

Palavras-chave: Hipertrofia cardíaca, felino, necropsia. 

 

 


