
RELAÇÃO DE PROJETOS ATENDIDOS EM 2017 

1 – “Avaliação do consumo de diferentes concentrações de farinha da casca da guavira em ratos 
Wistar alimentados com dieta hipercalórica”. 
 
2 – “Influência da associação entre a alimentação intermitente e o exercício físico intervalado 
sobre apoptose e indicadores morfológicos e moleculares de remodelação cardíaca”. 
 
3 – “Extrato glicerinado de Aloe barbadensis Miller associado ao sedenho no tratamento de 
fístulas anais em ratos”. 
 
4 – “Efeito de dois antagonistas de receptores de acetilcolina, aplicados via intracerebral, nas 
alterações do comportamento motor induzidas por inibição de receptores de dopamina ou da 
sintase do óxido nítrico em camundongos”. 
 
5 – “Influência do exercício físico sobre o estresse oxidativo, variáveis bioquímicas e 
morfológicas em um modelo animal de doença renal em ratos”. 
 
6 – “Efeito antitumoral da acetona cianidrina em melanoma murinho”. 
 
7 – “Teste da ação antibotrópica do especiosídeo de Tabebuia aurea em camundongos 
inoculados com peçonhas de Bothrops matogrossensis oriundas de Mato Grosso do Sul”. 
 
7A – “Teste da ação antibotrópica do especiosídeo de Tabebuia aurea em camundongos 
inoculados com peçonhas de Bothrops matogrossensis oriundas de Mato Grosso do Sul”. 
 
8 – “Aulas Práticas em Farmacologia”. 
 
9 – “Avaliação do processo inflamatório e da miotoxicidade em camundongos inoculados com 
veneno de Bothrops mattogrossensis e tratados com o extrato etanólico e derivados prenilados 
do ácido benzóico das folhas de Piper aduncum”. 
 
10 – “Avaliação da toxicidade aguda de extratos da casca da guavira (Campomanesia 
adamantium)”. 
 
11 – “Avaliação da toxidade aguda do extrato aquoso e hidroalcoólico do araticun (Annona 
crassiflora Mart) e atividade anticâncer em melanoma murinho”. 
 
11A - “Avaliação da toxidade aguda do extrato aquoso e hidroalcoólico do araticun (Annona 
crassiflora Mart) e atividade anticâncer em melanoma murinho”. 
 
11B - “Avaliação da toxidade aguda do extrato aquoso e hidroalcoólico do araticun (Annona 
crassiflora Mart) e atividade anticâncer em melanoma murinho”. 
 
12 – “Avaliação do efeito antitumoral do ácido protocetrático in vivo”. 
 
13 – “Efeito de dois antagonistas de receptores de acetilcolina, aplicados via intracerebral, nas 
alterações do comportamento motor induzidas por inibição de receptores de dopamina ou da 
sintase do óxido nítrico em camundongos”. 
 



14 – “Comportamento molecular e perfil mineral de Composto de Canjiqueira: Impacto do 
potencial terapêutico na obesidade em animais”. 
 
15 – “Síntese da L-hipaforina e D-hipaforina e avaliação da atividade inibitória sobre 
acetilcolinesterase”. 
 
16 – “Efeito dos extratos da casca da guavira (Campomanesia adamantium) sobre esteatose 
hepática de camundongos BLAB/c”. 
 
17 – “Portulaca Oleracea, planta alimentícia não convencional e sua atividade biológica”. 
 
18 – “Efeito do resveratrol e da canjiqueira (Byrsonima cydoniifolia A. Juss) no processo 
reprodutivo feminino”. 
 
18A - “Efeito do resveratrol e da canjiqueira (Byrsonima cydoniifolia A. Juss) no processo 
reprodutivo feminino”. 
 
19 – “Comportamento molecular e perfil mineral de Composto de Canjiqueira: Impacto do 
potencial terapêutico na obesidade em animais". 
 
20 – “Caracterização dos efeitos inflamatórios in vivo e in vitro induzidos pela peçonha da vespa 
Parachartergus fraternus”. 
 
21 – “Avaliação do efeito laxativo da Hancornia speciosa (Mangaba) em ratos Wistar”. 
 
22 – “Efeitos de um probiótico e um simbiótico comercial em animais com colite ulcerativa 
induzido por ácido trinibenzenosulfônico”. 
 
23 – “Comportamento molecular e perfil mineral de Composto de Canjiqueira: Impacto do 
potencial terapêutico na obesidade em animais". 
 
24 – “Síntese da L-hipaforina e D-hipaforina e avaliação da atividade inibitória sobre 
acetilcolinesterase”. 
 
25 – “Teste da ação antibotrópica do especiosídeo de Tabebuia aurea em camundongos 
inoculados com peçonhas de Bothrops matogrossensis oriundas de Mato Grosso do Sul”. 
 
26 – “Avaliação da atividade antileishmania de compostos isoxazólicos derivados das 
neolignanas tetrahidrofurânicas Grandisina, Veraguensina e Machilina G sobre formas 
promastigotas e amastigotas de L. amazonenses”. 
 
27 – “Avaliação da atividade antileishmania de novos análogos nitro-heterociclícos sobre formas 
promastigotas e amastigotas de L amazonenses”. 
 
28 – “Efeitos da bocaiúva (Acrocomia aculeata) em respostas ao treinamento de força: novos 
caminhos para o entendimento da hipertrofia e metabolismo”. 
 
29 – “Fenômenos e Processos Psicológicos - Enfoque Comportamental I”. 
 
30 – “Efeito da Baccharis trimera (carqueja) sobre funções celulares de macrófagos de 
camundongos obesos após indução de reação inflamatória”. 
 



31 – “Efeitos do extrato hidroetanólico da folha da gabiroba e de seus compostos em 
camundongos com excesso de peso e comorbidades associadas”. 
 
32 – “Avaliação anti-inflamatória e anti-hiperalgésica das raízes de Caryocar bralisiense 
Cambess”. 
 
33 – “Teste da ação antibotrópica do especiosídeo de Tabebuia aurea em camundongos 
inoculados com peçonhas de Bothrops matogrossensis oriundas de Mato Grosso do Sul”. 
 
34 – “Efeitos de endectocidas, vasodilatadores e suplementos minerais injetáveis sobre a 
morfologia funcional da espermatogênese”. 
 
35 – “Avaliação da atividade gastroprotetora da Jatropha elliptica e Jatropha weddelliana em 
modelo animal”. 
 
36 – “Farmacologia básica II”. 
 
37 – “Efeitos Metabólicos do extrato aquoso das folhas e frutos de Morinda citrifolia Linn (noni) 
em camundongos obesos / doença hepática gordurosa não alcóolica”. 
 
37A - “Efeitos Metabólicos do extrato aquoso das folhas e frutos de Morinda citrifolia Linn (noni) 
em camundongos obesos / doença hepática gordurosa não alcóolica”. 
 
38 – “Efeitos do Extrato hidroetanólico de Byrsonima cydoniifolia A. Juss. (canjiqueira) em um 
modelo de retocolite ulcerativa”. 
 
39 – “Síntese da L-hipaforina e D-hipaforina e avaliação da atividade inibitória sobre 
acetilcolinesterase”. 
 
40  - “Caracterização dos efeitos inflamatórios in vivo e in vitro induzidos pela peçonha da vespa 
Parachartergus fraternus”. 
 
41 – “Avaliação do processo inflamatório e da miotoxicidade em camundongos inoculados com 
veneno de Bothrops mattogrossensis e tratados com o extrato etanólico e derivados prenilados 
do ácido benzóico das folhas de Piper aduncum”. 
 
42 – “Avaliação dos efeitos da exposição materna ao Perclorato de Sódio durante o período 
gestacional e lactacional sobre o desenvolvimento reprodutivo da prole de ratos Wistar”. 
 
42A – “Avaliação dos efeitos da exposição materna ao Perclorato de Sódio durante o período 
gestacional e lactacional sobre o desenvolvimento reprodutivo da prole de ratos Wistar”. 
 
43 – “Efeitos do liofilizado de Tucum em ratos portadores do tumor de Walker-256”. 
 
44 – “Esfincteroplastia primária em ratos, comparando os fios poliglactina e polidioxanona no 
tratamento da fístula anal”. 
 
45 – “Avaliação da esfincteroplastia primária comparando dois diferentes fios no tratamento da 
fístula anal em ratos”. 
 



46 – “O efeito da lactacistina como modelo animal da doença de Parkinson, avaliando o 
comportamento motor e não motor, e alterações histológicas na substância nigra parte 
compacta”. 
 
47 – “Efeitos da bocaiúva (Acrocomia aculeata) em respostas ao trein amento de força: novos 
caminhos para o entendimento da hipertrofia e metabolismo”. 
 
48 – “Uso de adesivos cirúrgicos à base de Ciacoacrilato associados à fita macroporosa na síntese 
cutânea em ratos”. 
 
49 – “Modelo de Animal de doença de Parkinson com Monodelphis domestica”. 
 
50 – “Toxicidade aguda e subaguda, genotoxicidade e clastogenicidade de Tucum (Bactris setosa 
Mart.)”. 
 
51 – “Síntese da L-hipaforina e D-hipaforina e avaliação da atividade inibitória sobre 
acetilcolinesterase”. 
 
52 – “Avaliação da eficácia da pomada de insulina associada ou não a células tronco 
mesenquimais no tratamento de feridas em ratos diabéticos”. 


