
RELAÇÃO DE PROJETOS ATENDIDOS EM 2018 

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 - Suplementação de Campomanesia adamantium (Guavira) sobre o perfil metabólico inflamatório e antioxidante em ratos  Wistar. 

4 - Efeitos de diferentes dietas sobre metabolismo e inflamação em ratos. 

5 - Toxicidade aguda e subaguda, genotoxicidade e clastogenicidade de Tucum (Bactris setosa Mart.). 

6 - Avaliação da toxicidade aguda e subaguda, genotoxicidade e clastogenicidade do Tucumã (Bastrocaryum huaimi Mart.). 

7 - Avaliação da toxicidade aguda e subaguda, genotoxicidade e clastogenicidade do Tucumã (Bastrocaryum huaimi Mart.). 

8 - Avaliação da atividade antitumoral e Genotóxica da Garcinia gardeneriana. 

9 - Caracterização dos efeitos inflamatórios in vivo e in vitro induzidos pela peçonha da vespa Parachartergus fraternus. 

10 - Ácido Hialurônico no tecido gengival de ratos: análise histológica. 

11 - Aula Prática Psicologia Experimental I 

12 - Avaliação da atividade hipoglicemiante da casca e polpa de tucumã em ratos diabéticos 

13 - Avaliação da atividade hipoglicemiante da casca e polpa de tucumã em ratos diabéticos 

14 - Caracterização de novas ferramentas biotecnológicas como alternativa para o controle da anaplasmose em bovinos. 

15 - Efeito da hiperforina em modelo animal de autismo induzido por exposição pré-natal ao ácido valpróico. 

16 - Efeito da hiperforina em modelo animal de autismo induzido por exposição pré-natal ao ácido valpróico 

17 - Tratamento da fístula perianal com extrato de Baccharis dracunculifolia, Aloe vera, Rosmarinus officinalis e laser de baixa 

frequência. 

18 - Avaliação da eficácia da Baccharis dracunculifolia (Alecrim-do-mato) e da Curcuma longa L. (Açafrão-da-terra) no tratamento da 

colite de desuso em ratos submetidos à colostomia. 

19 - Avaliação de feridas infectadas com S. aureus e tratadas com mupirocina em ratos Wistar 

20 - Efeitos do jejum intermitente nos parâmetros hemodinâmicos, teciduais e bioquímicos de ratos Wistar. 

21 - Avaliação do processo inflamatório e hemorrágico no fígado, rins e coração de camundongos SWISS inoculados com veneno de 

Bothrops matoggrossensis e tratados com o extrato das folhas de Piper aduncum. 

22 - Efeito da terapia com extrato de Curcuma longa L na resposta inflamatória e miotóxica induzidas em camundongos injetados com 

veneno de Bothrops alternatus. 

23 - Efeito tóxico do veneno da cascavel Crotalus durissus sp. (L.) e a ação do extrato da planta Byrsonima crassifólia (L.) Kunth no 

testículo de camundongos. 

24 - 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 

25 - Caracterização dos efeitos inflamatórios in vivo e in vitro induzidos pela peçonha da vespa Parachartergus fraternus 

26 - Avaliação da eficácia da pomada de insulina associada ou não a células tronco mesenquimais no tratamento de feridas em ratos 

diabéticos 

27 - Efeitos da bocaiúva (Acrocomia aculeata) em respostas ao trein amento de força: novos caminhos para o entendimento da 

hipertrofia e metabolismo 

28 - Avaliação da atividade gastroprotetora de Jatropha elliptíca e Jatropha weddelliana em modelo animal 

29 - Efeito da hiperforina em modelo animal de autismo induzido por exposição pré-natal ao ácido valpróico 

30 - Síntese da L-hipaforina e D-hipaforina e avaliação da atividade inibitória sobre acetilcolinesterase. 

31 - Fenômenos e processos psicológicos: enfoque comportamental II / psicologia 

32 - Nutrição Experimental 

33 - 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 

34 - Impacto metabólico e funcional da polpa e amêndoa de bocaiúva em animais com obesidade e suas comorbidades 

35 - Efeito da hiperforina em modelo animal de autismo induzido por exposição pré-natal ao ácido valpróico 



36 - Técnicas e materiais de sutura em laparorrafias: estudo prospectivo 

37 - Avaliação da Influência do Inositol trifosfato (IP3) na evolução do tumor de próstata humano in vivo em modelo ortotópico em 

camundongo após tratamento preventivo e curativo com inositol hexafosfato (INSP6) 

38 - Efeito do inibidor de tripsina purificado de Caesalpinia ferrea mart. Ex tul. Sobre funções efetoras de neutrófilos murinos 

39 - Efeito do inibidor de tripsina purificado de Caesalpinia ferrea mart. Ex tul. Sobre funções efetoras de neutrófilos murinos 

40 - Efeito do tratamento de células tronco mesenquimais em camundongos Swiss expostos ao quimioterápico ciclofosfamida: avaliação 

da fertilidade, desempenho reprodutivo, gestação e progênie 

41 - Efeito do tratamento de células tronco mesenquimais em camundongos Swiss expostos ao quimioterápico ciclofosfamida: avaliação 

da fertilidade, desempenho reprodutivo, gestação e progênie 

42 - Psicologia Experimental I - Análise do Comportamento I 

43 - Efeitos de três níveis de intensidade de exercício resistido em um modelo animal de doença renal crônica 

44 - Alimentos do cerrado: nutrigenômica e marcadores fisiológicos relacionados à obesidade 

45 - Extratos de Curcuma longa Linn e Campomanesia spp.: Possibilidades terapêuticas para o tratamento de doenças inflamatórias 

intestinais 

46 - Insuficiência cardíaca induzida por extrato da planta Tetrapterys multiglandulosa (cipó-ferro) em camundongos Swiss e tratados 

com Palicourea cariácea 

47 - Efeito de suplementação com Composto Alimentar Bioativo (CAB) e Moringa oleífera L. sobre Ratos Wistar com Diabetes Mellitus 

não obesogênica induzida por Estreptozotocina (STZ). 

48 - Tratamento da fístula perianal com extrato de Baccharis dracunculifolia, Aloe vera e laser de baixa frequência 

49 - Avaliação do potencial antimutagênico antigenotóxico e antitumoral de Porophyllum ruderale em camundongos com melanoma 

50 - Ação da formulação a Base de Maclura tinctoria (L.) Don ex Steud. (Moraceae) no tratamento do Melanoma em modelo Pré-Clínico 

51 - Estudos químicos, Histopatologia e Toxicidade de Psycotria carthagenensis 

52 – Avaliação da Atividade antitumoral de diaril sulfonado 

53 – Avaliação da Atividade antitumoral de diaril sulfonado 

54 - Avaliação da Atividade antitumoral de diaril sulfonado 

55 - Efeitos da bocaiúva (Acrocomia aculeata) em respostas ao trein amento de força: novos caminhos para o entendimento da 

hipertrofia e metabolismo 

56 - Avaliação da Influência do Inositol trifosfato (IP3) na evolução do tumor de próstata humano in vivo em modelo ortotópico em 

camundongo após tratamento preventivo e curativo com inositol hexafosfato (INSP6) 

57 - Avaliação do Efeito cardioprotetor do extrato aquoso das folhas de Rudgea virbunoides Benth, em ratos com hipertensão 

renovascular 

58 - Avaliação do Efeito cardioprotetor do extrato aquoso das folhas de Rudgea virbunoides Benth, em ratos com hipertensão 

renovascular 

59 - Modelo animal de doença de Parkinson com Monodelphis domestica 

60 - Farmacologia Básica II 

61 - Avaliação dos efeitos do análogo triazólico retinoidal, lasquim 10, sobre o desempenho reprodutivo, desenvolvimento embriofetal e 

integridade do DNA 

62 – Avaliação dos efeitos do análogo triazólico retinoidal, lasquim 10, sobre o desempenho reprodutivo, desenvolvimento embriofetal e 

integridade do DNA 

63 - Avaliação dos efeitos tóxico-reprodutivos e da atividade genotóxica e teratogênica do extrato hidroetanólico de Tabebuia aurea 

padronizado em iridóide especiosideo e associado a peçonha de Bothrops jararaca, em camundongos Swiss 

64 - Avaliação dos efeitos tóxico-reprodutivos e da atividade genotóxica e teratogênica do extrato hidroetanólico de Tabebuia aurea 

padronizado em iridóide especiosideo e associado a peçonha de Bothrops jararaca, em camundongos Swiss 

65 - Efeito da hiperforina em modelo animal de autismo induzido por exposição pré-natal ao ácido valpróico 

66 - Efeito da hiperforina em modelo animal de autismo induzido por exposição pré-natal ao ácido valpróico 

67 - Estudo comparativo da desgranulação de mastócitos induzida pelos venenos das serpentes Bothrops atrox, Bothrops jararaca, 

Crotalus durissus terrificus, Micrurus liemniscatus e Lachesis muta muta em camundongos 

68 - Formulação a base do extrato de Smilax fluminensis no tratamento do melanoma em modelo pré-clínico 

69 - Síntese da L-hipaforina e D-hipaforina e avaliação da atividade inibitória sobre acetilcolinesterase 



70 - Ácido Hialurônico no tecido gengival de ratos: análise histológica 

71 - Estudo do Óleo de Caryocar brasiliense Camb. E seu impacto na dieta de um modelo experimental 

72 - Efeitos dos extratos de folhas de amoreira (Morus nigra L. em camundongos em uso de dieta hipercalórica 

73 - Efeitos dos extratos de folhas de amoreira (Morus nigra L. em camundongos em uso de dieta hipercalórica 

74 - Avaliação da atividade gastroprotetora de Jatropha elliptíca e Jatropha weddelliana em modelo animal 

75 - Avaliação da atividade gastroprotetora de Jatropha elliptíca e Jatropha weddelliana em modelo animal 

76 - Avaliação da distribuição espacial e co-localização de receptores A2A de adenosina e receptores D2 de dopamina no estriado de 

camundongos 

77 – Estudo comparativo da desgranulação de mastócitos induzida pelos venenos das serpentes Bothrops atrox, Bothrops jararaca, 

Crotalus durissus terrificus, Micrurus liemniscatus e Lachesis muta muta em camundongos 

78 – Nutrição Experimental 

79 – Nutrição Experimental 

80 – Nutrição Experimental 

81 – Nutrição Experimental 

82 – Nutrição Experimental 

83 – Nutrição Experimental 

84 – Nutrição Experimental 

85 – Efeito da hiperforina em modelo animal de autismo induzido por exposição pré-natal ao ácido valpróico 

86 – Ácido Hialurônico no tecido gengival de ratos: análise histológica 

87 – Efeitos da terapia associada de extrato de Camellia sinensis (L.) Kuntze (Chá verde) e fotobiomodulação em camundongos 

injetados com veneno de Bothrops alternatus 

88 – Caracterização dos efeitos inflamatórios in vivo e in vitro induzidos pela peçonha da vespa Parachartergus fraternus 

89 – Estudo farmacológico da isoquercitrina e análogos sobre a resposta inflamatória induzida em camundongos 

90 – Estudo comparativo da cicatrização uterina conforme técnicas de histerorrafia de cesariana em ratas 

91 – Estudo comparativo da cicatrização uterina conforme técnicas de histerorrafia de cesariana em ratas 

92 – Avaliação da atividade gastroprotetora de Jatropha elliptíca e Jatropha weddelliana em modelo animal 

93 - Desenvolvimento de protótipo de microambiente com controle sobre a ventilação, temperatura e umidade, para roedores 


