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PROJETOS APROVADOS EM DEZEMBRO DE 2010 

PARECER TÍTULO DO PROJETO PESQUISADOR 

81/2010 (2) 
Os benefícios do frio terapêutico em um 
evento de injuria por isquemia muscular 
(I/R) esquelética aguda em ratos 

Prof. Félix Alexandre 
Antunes Soares 

83/2010 (2) 
Biodisponibilidade e tolerabilidade do 
diclofenaco de sódio após aplicação 
cutânea e oral em pôneis sadios 

Prof. Flávio Desessards 
De La Corte 

86/2010 
Resíduos de processamento de jundiá 
(Rhamdia Quelen) e sua valolização em 
dietas para peixes. 

Prof. Joao Radunz Neto 

89/2010 
Avaliação da eficiência do bacillus 
subtilis para o controle de salmonella 
heidelberg em frangos de corte 

Profª Maristela Lovato 

94/2010 
Efeitos de receptores para cininas e da 
planta jatropha isabelli em modelos de 
gota 

Prof. Juliano Ferreira 

98/2010 
Estabilização dos corpos mandibulares 
com placas de reconstrução após 
mandibulectomia em cães. 

Prof. Ney Luis Pippi 

100/2010 
Influência da infecção por trypanosoma 
evansi no metabolismo de ferro em ratos 
experimentalmente infectados. 

Prof. Sonia Terezinha 
dos Anjos Lopes 

102/2010 

Atividade de enzimas que hidrolisam 
nucleotídeos e nucleotídeo da adenina 
em linfócitos e plaquetas de ratos 
infectados experimentalmente por 
Sporothrix schenckil. 

Profª Daniela Bitencourt 
Rosa Leal 

103/2010 

O músculo autógeno na hemostasia do 
canal vertebral de ratos Wistar 
submetidos a laminectomia dorsal 
modificada 

Profº Alceu Gaspar 
Raiser 

105/2010 

Parâmetros de estresse oxidativo e 
viabilidade mitocondrial em tecidos de 
Jundiás expostos ao manganês e 
diferentes concentrações de oxigênio 

Profª Marilise Escobar 
Burger 

106/2010 
Influência da estimulação tátil e do 
isolamento neonatal sobre a preferência 
por cocaína em ratos adolescentes 

Profª Marilise Escobar 
Burger 
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107/2010 
Envolvimento  dos receptores TRPV1 na 
hiperalgesia induzida por paclitaxel em 
ratos 

Prof. Juliano Ferreira 

109/2010 
Efeitos protetores da casca da noz peçã 
(carya illinoensis) e do ácido gálico em 
ratos expostos ao chumbo 

Profª Marilise Escobar 
Burger 

114/2010 Papel da suplementação de creatina no 
modelo de epilepsia pós-traumática 

Prof. Luiz Fernando 
Freire Royes 

117/2010 
Efeitos da planta aloe obscura (aloe 
asphodelaceae miller) em feridas por 
lesões térmica na pata de ratos 

Prof. Juliano Ferreira 

119/2010  
Avaliação do potencial tipo 
antidepressivo do 2-BFI em 
camundongos 

Profª Maribel Antonello 
Rubin 

 


