
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS 

CEUA - UFSM 

 
 

PROJETOS APROVADOS EM DEZEMBRO DE 2011 

PARECER TÍTULO DO PROJETO ORIENTADOR 

068/2011(3) Efeitos biológicos in vivo e in vitro das 
poliaminas em ratos e camundongos 

Maribel Antonello Rubin 

073/2011(2) Jejum pré-operatório em cães e gatos. Alceu Gaspar Raiser 

080/2011(2) 
Estudo da resposta neural através da 
emissão de luz por diodos infravermelhos 
em ratos. 

Liliane de Freitas 
Bauermann 

089/2011(3) 

Potencial terapêutico dos carotenóides 
bixina e norbixina contra o estresse 
oxidativo, alterações bioquímicas, e 
complicações microvasculares em um 
modelo de diabetes mellitus 

Tatiana Emanuelli 

090/2011(2) Pepetídeos natriuréticos na maturação 
nuclear de oócitos bovinos 

Paulo Bayard Dias 
Gonçalves 

091/2011(3) Ações do chá das cascas de scutia 
buxifolia no tecido hepático de ratos 

Lilliane de Freitas 
Bauermann 

092/2011(2) 

Emprego de óleo essencial. Infusão e 
resíduo de hidrodestilação de aloysia 
triphylla na estabilidade de jundiá 
(rhamdia quelen) 

Tatiana Emanuelli 

094/2011(2) 

Próteses segmentares de 
polimetelmetacrilato e polímero de 
momona na reconstrução do gradil costal 
de cães. Avaliação biomecânica de 
biocompatibilidade 

Alceu Gaspar Raiser 

095/2011(2) 
Caracterização das células da pele de 
camundongos quanto à pluripotência e o 
possível uso para regeneração testicular 

João Francisco Coelho 
de Oliveira 

096/2011(2) 

Zinco como uma alternativa na prevenção 
e tratamento da toxicidade induzida pelo 
mercúrio durante a gestão, lactação e em 
ratos jovens e adultos 

Maria Ester Pereira 

097/2011(2) Fatores de patogenicidade em cepas de 
escherichia coli isoladas de psitacídeos 

Maristela Lovato 
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098/2011(2) 
Desempenho de coelhos alimentados 
com dietas contendo subprodutos 
agroindustriais 

Geni Salete Pinto de 
Toledo 

099/2011(2) 

Preparação, caracterização e testes 
biológicos de suspensões de nanoesferas 
e nanocápsulas de disseleneto de difenila 
com diferentes núcleos oleósos. 

Oscar Endrigo Dorneles 
Rodrigues 

102/2011(2) Potencial tecnológico e nutricional de 
residuos do processamento de frutas. 

Leila Picolli da Silva 

108/2011(2) 

Papel dos canais trpv1 e trpa1 em modelo 
de gota induzida pela administração de 
cristais de urato monossódico em 
articulação de ratos. 

Juliano Ferreira 

112/2011(2) 

Efeito do diseleneto de difenila e da 
quercetina associados ou não à 
quimioterapia no tratamento de ratos 
infectados experimentalmente por 
trypanosoma evansi 

Silvia Gonzalez Monteiro 

117/2011 
Epidemiologia de tripanossomoses em 
bovinos, equinos do Rio Grande do Sul, 
Brasil. 

Silvia Gonzalez Monteiro 

119/2011 

Avaliação da atividade analgésica e anti-
inflamatória do gel contendo o extrato de 
viola tricolor L. em modelos de lesão de 
pata por queimadura em ratos. 

Juliano Ferreira 

120/2011 

Análise hemodinâmica, inflamatória e 
álgica da ovariectomia em cadelas nas 
abordagens convencional, vídeo-assistida 
co dois portais, por notes híbrida e por 
notes total. 

Maurício Veloso Brun 

123/2011 
Análise de distribuição de apoio e 
transferencia de peso por termografia, em 
padrão ortofático em cães. 

João Eduardo Wallau 
Schossler 

124/2011 

Avaliação do efeito analgésico e anti-
inflamatório do extrato aquoso das cascas 
da carya illinoensis e do ácido gálico em 
camundongos 

Juliano Ferreira 

126/2011 

Avaliação dos efeitos farmacológicos do 
disseleneto de difenila em modelos de 
toxicidade induzida por clorpirifós em 
ratos 

Cristina Wayne Nogueira 

128/2011 Efeitos do disseleneto de difenila sobre o 
sistema dopaminérgico de camundongos 

Roselei Fachinetto 
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129/2011 
Envolvimento do receptor de potencial 
transitório A1 (TRPA1) na dor neuropática 
induzida por transitório em camundongos 

Juliano Ferreira 

130/2011 

Possível efeito protetor de antagonistas 
do receptor TRPA 1 e de produtos 
naturais aplicados a nanossistemas nos 
danos oxidativos e inflamatórios induzidos 
pela radiação ultravioleta do tipo B 

Juliano Ferreira 

132/2011 
Participação do receptor trpa 1 na 
nocicepção induzida intratecalmente por 
perózido de hidrogênio em ratos 

Juliano Ferreira 

133/2011 
Avaliação histomorfométrica da 
osseointegração de implantes com 
superfícies – estudo em coelhos 

Paulo Cícero do 
Nascimento 

 


