
 

 

 

 
 
 
 

Mineiros-GO, 22 de dezembro de 2014 
 
 

*Data de criação do Núcleo:  13 de maio de 2014 

REUNIÕES MENSAIS DO NEZC   
Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Zoonoses e Clínica Veterinária 

DIA  RESPONSÁVEL TEMA 
16 de Maio Beatriz Resende Freitas Sessão ordinária de nomeação da diretoria executiva e secretarias 

do NEZC 
 

30 de maio Beatriz Resende Freitas Sessão extraordinária para eleger tópicos para semana universitária 
e novos projetos para NEZC 

 

26 de junho Beatriz Resende Freitas Reunião ordinária com representante da ARCA. Sugestão de lei 
para vacinação obrigatória contra cinomose e parvovirose. Discutir 
“cãominhada“. 

15 de Agosto Beatriz Resende Freitas / Regina Monteiro sessão ordinária do NEZC definindo temas e funções na Semana 
Universitária 

26/09/2014 Beatriz Resende Freitas Reunião informativa sobre o caso Nina, eutanásia de cadela positiva 
para Leishmaniose Visceral 

27 de Outubro Beatriz Resende Freitas / Regina Monteiro 
/ Eduardo Rabelo 

Reunião extraordinária para tratar da exclusão de membros inativos 
e definição de novas ações do NEZC 

   

OUTRAS ATIVIDADES (exemplos...) 
16 de maio Participação no Projeto de Leishmaniose e acompanhamento das ações práticas da 

pesquisa coordenada pela Dra Beatriz Resende Freitas com bolsa da UNIFIMES 

22 maio de 
2014 

Realização de Palestra com o tema Leishmaniose e saúde pública com a Dra. Professora 
Valéria de Sá Jayme, coordenadora do programa de epidemiologia da UFG 

31 de maio Visita Técnica e aula prática na Fazenda BiaFREDS com procedimento clínico e cirúrgico de 

descórna e castração de bovinos adultos, e observação de cavalo em estágio terminal. 

26 de junho 

de 2014 

Participação no curso de capacitação de identificação do vetor transmissor da 

Leishmaniose e respectiva captura dos flebótomos em áreas de risco do município de 

Mineiros  

13 de Agosto Identificação e realização de exame clínico e triagem laboratorial SAR para Leishmaniose e 

encaminhamento de amostra de soro sanguíneo  com diagnostico positivo para 

Leishmaniose Visceral Canina (LVC) de uma cadela. 

19 de Agosto Coleta de sangue para teste de triagem tipo Soro Aglutinação Rápida (SAR) para 

Leishmaniose visceral canina na fazenda rochedo, Mineiros GO 

21 de Agosto Coleta de medula óssea para realização de exame parasitológico de Leishmaniose 

05 de 

setembro 

 

Eutanásia de uma cadela SRD com diagnóstico positivo de LVC 

De 09 a 14 de 

Outubro  

Participação na IX Semana Universitária da UNIFIMES e Feira ciência, tecnologia e mostra 

das Profissões, com apresentação de 04 artigos acadêmicos e montagem de stand do 
NEZC, com organização de palestras abordando clínica e zoonoses 

 

 
 
NÚCLEO DE ESTUDOS, PESQUISA E EXTENSÃO EM ZOONOSE E CLÍNICA 
VETERINÁRIA 
O Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Zoonose e Clínica Veterinária surgiu em 16 de maio a partir da 
pasquisa financiada pela Unifimes sobre Leishmaniose e coordenada pela Dra. Beatriz Freitas Resende com a 

proposta de criar oportunidade dos acadêmicos e professores possam aprofundar no estudos das zoonoses e 

práticas clínicas de pequenos e grandes animais.  

Relatório 2014   
Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em 

Zoonose e Clínica Veterinária   

 



 

Coordenado (a) (s): 
Coordenador:   Regina Monteiro Silva   e- mail: regimsilva@hotmail.com  

Vice Coordenador:  Eduardo Leopoldo Rabelo  e-mail: eduardorabelo@fimes.edu.br 
Presidente:   Beatriz Resende Freitas  e-mail: dra.beatrizfreitas@gmail.com 

 

PARCERIAS  2014 – Universidade Federal de Goiás, Prefeitura Municipal de 
Mineiros, LACEN 

 
CURSOS DA UNIFIMES ENVOLVIDOS NO NÚCLEO: Medicina Veterinária 
 

ESTAGIÁRIOS:  
  
 

PROPOSTAS DE PROJETOS APROVADOS EM EDITAL DA INSTITUIÇÃO E DE 
OUTAS INSTITUIÇÕES: 
 
 
 

PARTICIPAÇÃO EVENTOS CIENTÍFICOS/PUBLICAÇÕES/MONOGRAFIAS  
Nome do evento:   IX Semana Universitária, VIII Encontro de 

iniciação científica, I Feira de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, II Olimpíadas UNIFIMES, mostra das 
Profissões 2014 

Empresa promotora:   Unifimes; 
Número de participantes:  
Título da publicação: Estudo epidemiológico dos casos de Leishmaniose 

em humanos e cães no município de Mineiros -Go 
Autores participantes:  Beatriz Resende Freitas, Eduardo Leopoldo 

Rabelo, Karla Irigatay Nogueira Borges, Karolyne 
Almeida Souza e Josilara Moreira Fransosi 

Título da publicação: Estudo de caso de eutanásia em canídeos de porte 
médio positivo para leishmaniose visceral canina. 

Autores participantes:  Beatriz Resende Freitas, Eduardo Leopoldo Rabelo  
Título da publicação:  AMPUTAÇÃO TERAPÊUTICA DE CHIFRE EM 

BOVINO LEITEIRO.  
Autores participantes: Eduardo Leopoldo Rabelo 2Beatriz Resende 

Freitas, 3Weila Ribeiro de Assis  
Título da publicação:  EXÉRESE DA GLÂNDULA DE TERCEIRA PÁLPEBRA 

NEOPLÁSICA EM BOVINO DE LEITE 
Autores participantes:  ¹Eduardo Leopoldo Rabelo ²Beatriz Resende 

Freitas, ³ Romário Schenkel Cardoso 
 
Nome do meio publicado Anais da IX Semana Universitária e a  VIII 

Encontro de iniciação científica da Unifimes, 
publicado em CD roon  

 
 

RESUMO DAS ATIVIDADE: 
 
NÚMERO DE ATIVIDADE: 

N° reuniões mensais:    06  
N° participações:   112 

N° mini cursos     03 
N° participantes   45 

mailto:eduardorabelo@fimes.edu.br


N° projetos aprovados    01 

N° de pesquisa     01 
N° Participações evento científico 01 

 

 
TOTAL 

PARTICIPAÇÃO 

Participação 

acadêmicos 

Participação 

professores 

Participação 

administrativo 

Participação 

comunidade 

12 128 03 00 71 (agentes de 

saúde) 

 
 
Outras observações: 
 A partir das ações do NEZC foi encaminhado ao programa de pós graduação em Planejamento e 
Desenvolvimento Regional da Unitau o projeto de dissertação de mestrado, com o tema: O crescimento 

econômico de Mineiros Go e a prevalência de Leishmaniose na região.  
 

 

  Realização da Palestra para nivelamento e conscientização do grupo de pesquisa e 
conscientização de alunos do UNIFIMES e profissionais da equipe de saúde do município de 

Mineiros – GO 

  
  

  
 
 

Realização da Palestra Técnica aos Agentes de Saúde do município de Mineiros, realizada por 
equipe de profissionais Lacen, com participaçãoo da equipe de pesquisa de Leishmaniose da 

UNIFMES. 

 



  
 

 
 
 

Aplicação de questionário aos agentes de saúde medindo conhecimentos desses grupo 
relacionada a Leishmanioes antes da capacitação realizada pelos profissionais do LACEN 

 

 Ao todo foram preenchidos 72 questionários dentre os agentes de saúde que concordaram em 
participar da pesquisa através do conhecimento de termo de consentimento livre e esclarecido, o qual foi 

passado a todos os participantes da palestra, e feita a leitura do mesmo pela equipe responsável pela 
pesquisa. Em que o simples preenchimento do questionário da pesquisa era dada como seu consentimento 

em participar. 

 Os dados serão analisados e apresentado posteriormente. 
 

 
 

Captura de Flebotomíneos juntamente com a equipe de profissionais do Lacen, para 
identificação das principais espécies da região, melhor conhecimento do vetor transmissor da 

doença, e qual tipo de Leishmaniose pode existir na região. 

 
Os dados serão enviados pelo Laboratório Lacen para a prefeitura, caracterização dos Flebotomíneos... 

 

    
 
 

 
 

 

 
 

 
 



   

 
 

 
Coleta de material e realização de exames em cachorra denominada Campina, com suspeita de 

Leishmaniose, cadela utilizada em atividade de caça, com sinais suspeitos da doença. 
 

 

 

 
 

 
Os exames da cadela Campina deram negativo para Leishmaniose, entretanto esse diagnóstico deve ser 

repetido três vezes para a confirmaçãoo de resultado. 

 Segunda, visita a cadela Campina foi verificado grande sangramento da lesão, o que aumentam as 
suspeitas para um tipo de neoplasia descaracterizando de certa forma sinais de Leishmaniose. Foi repetida a 

coleta de material para nova citologia. 
 



   
 


