
Nº CEEA Título do Projeto Pesquisador Situação do Projeto 

001-2013 
Caracterização do perfil sorológico e imunofenotipico 
de linfócitos periféricos de bovinos infectados 
experimentalmente por trypanosoma vivax. 

Joely Ferreira 
Figueiredo Bittar 

Aprovado em 27/05/2013 

002-2013 
Produção, Caracterização e aplicação de 
Imunoglobulinas Y (lgY) Policlonais Anti-
Trypanososma vivax. 

Álvaro Ferreira 
Júnior 

Aprovado em 27/05/2013 

003-2013 
Prática hospitalar em medicina veterinária (51269) - 
Anestesiologia Veterinária. 

Moacir Santos de 
Lacerda 

Aprovado em 19/04/13 

004-2013 

Imunopatologia e Morfometria do mecanismo de 
reparação de úlceras experimentais recorrentes da 
córnea, tratadas ou não por ceratoplastia com 
membrana amniótica xenógena. Estudo experimental 
em Coelhos. 

Renato Linhares Aprovado em 19/04/13 

005-2013 

Caracterização do potencial das microemulsões 
(polissorbato 80/óleo de girassol/água e 
coadjuvantes) para a liberação transdérmica do 
cetoprofeno: Estudos in vivo, em modelo animal, de 
atividade anti-inflamatória e de toxicidade cutânea. 

Maria Teresa 
Garcia 

Aprovado em 19/04/13 

006-2013 

Estudo do efeito do extrato aquoso a frio de 
plathymenia reticulata benth associado a extrato de 
azadirachta indica (NEEM) em dois modelos 
experimentais de diabetes mellitus 

Fernanda Oliveira 
Magalhães 

Aprovado em 21/06/13 

007-2013 
Determinação do efeito de dieta hiperlipídico-proteica 
e restrita em carboidratos ofertada em diferentes 
fases da gestação de ratas wistar 

Geraldo Thedei Aprovado em 21/06/13 

008-2013 

Avaliação paramétrica, hematológica e bioquímica 
de cães submetidos a ovário-
histerectomia/orquiectomia anestesiados com 
sevoflurano ou anestesia peridural 

Moacir Santos de 
Lacerda 

Aprovado em 27/05/2013 

009-2013 

Perfil hematológico e imunofenotípico de linfócitos 
periféricos de vacas BOS INDICUS em lactação das 
raças GIR, SINDI e GUZERÁ criadas sob regime 
extensivo 

André Belico de 
Vasconcelos 

Aprovado em 27/05/2013 

010-2013 

Variação da resposta orgânica ao trauma cirúrgico: 
estudo comparativo das alterações paramétricas, 
hematológicas, bioquímicas e hemogasométricas em 
cirurgias de média complexidade com cavidade 
abdominal aberta e baixa complexidade com 
cavidade abdominal fechada 

Renato Linhares Aprovado  em 27/05/2013 

011-2013 

Análise imunohistoquímica, radiológica e 
histoquantitavia de alvéolos de ratos 
imunossuprimidos preenchidos com matriz dentinária 
humana desmineralizada, utilizada como substrato 
para cultura de células tronco 

José Bento Alves Aprovado em 26/08/13 

012-2013 

Avaliação imunohistoquímica e histomorfométrica da 
administração local do fator de crescimento EGF, 
carreado por meio de lipossomas, durante reparo 
ósseo alveolar em ratos 

José Bento Alves  Aprovado em 26/08/13 

013-2013 
Influência do laser no tratamento da 
hipersensibilidade dentinária 

Cesar Penazzo 
Lepri 

Aprovado em 26/08/13 

014-2013 
Caracterização celular e molecular de vacas da raça 
Guzerá aptidão leiteira submetidas a altas infestações 
por Rhipicephalus (Boophilus) Microplus 

Eustáquio 
Resende Bittar 

Aprovado em 24/02/14 

015-2013 
Avaliação do uso de antibióticos no pré-parto na 
profilaxia de mastite clínica e subclinica no pós-parto 
de primíparas em bovinos leiteiros 

Moacir Santos de 
Lacerda 

Aprovado em 04/11/2013 

 


