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Projetos UNIUBE até 2017-2 para página do Mestrado 

Identificação Projeto Uniube / Título / Resumo / Equipe / Situação / Financiador 

1 – 2014-024 CL Caspase 

Título: Mecanismos de Morte Celular por Hipóxia no Corpo Lúteo Bovino: via intrínseca e extrínseca da 

apoptose. Uma abordagem proteica (imuno-histoquímica) e gênica (RT-qPCR). 

Resumo: O objetivo do presente estudo será a avaliação imunoistoquímica e gênica das vias da apoptose 

[comum (caspase 3, caspase 6 e caspase 7), extrínseca (TNFR e FASL) e intrínseca (caspase 8 e caspase 9)], 

bem como dos genes pró-apoptóticos (Bax) e anti-apoptóticos (Bcl-2) e comparar os resultados ao longo do 

ciclo estral a fim de verificar o papel destes genes e proteínas na morte celular programada ao longo do ciclo 

estral e no momento próximo à luteólise no corpo lúteo de vacas Nelore (Bos taurus indicus) durante o ciclo 

estral. Para tanto, serão utilizadas 16 vacas Nelore P.O. (Bos taurus indicus) as quais serão submetidas à 

sincronização do ciclo estral para a realização da colheita de fragmentos luteais por meio de uma incisão no 

fórnix em dias pré-determinados do ciclo estral (dias 6, 10, 15 e 18 e 24 horas após a observação da 

diminuição da concentração plasmática de progesterona a valores menores que 1 ng/mL, ou seja, após a 

luteólise). Após cada colheita, todas as fêmeas serão ressincronizadas de forma que cada colheita seja 

realizada em um ciclo estral. 

Equipe: Prof Dr. Ian Martin / Profa Dra Renee Laufer Amorim / Prof Dr João Carlos Pinheiro Ferreira / Profa 

Dra Marcela Marcondes Pinto Rodrigues / Graduando Rafael Simão De Melo / Graduando Celso Queiroz De 

Magalhaes Junior / Graduanda Mylena Martins Coelho 

Situação: Em andamento  

Financiador: Pape-Uniube 

2 – 2014-026 Semen Refrigerado 

Título: Viabilidade e Fertilidade do Sêmen Bovino empregando duas metodologias de criopreservação: 

refrigeração versus congelação  

Resumo: O presente estudo tem como objetivo  geral comparar a viabilidade e fertilidade (em programas de 

IATF) do sêmen bovino refrigerado a 5ºC por 24 horas em sistema passivo de refrigeração Botu Flex® e do 

sêmen congelado. Para tanto serão utilizados 3 touros da raça Guzerá, com idades entre 24 e 30 meses, 

pertencentes à Fazenda Escola da Universidade de Uberaba – UNIUBE. Para o teste de fertilidade serão 

empregadas 360 vacas multíparas e lactantes (60 a 90 dias pós-parto) com escore de condição corporal de 

2,5 a 3,5 (escala de 0 a 5) oriundas da mesma propriedade. Os touros serão submetidos ao exame andrológico 

prévio garantido a sua capacidade reprodutiva. As amostras de sêmen serão obtidas por eletroejaculação e 

cada animal será submetido à três colheitas em momentos distintos, e as avaliações in vitro serão sempre 

repetidas em duplicata, afim de se obter resultados adequados ao teste estatístico (3 x 3 x 2). Os ejaculados 

serão colhidos e avaliados subjetivamente no ato da colheita quanto à motilidade total, vigor, concentração 

espermática e, posteriormente, a morfologia espermática. Após a triagem inicial cada ejaculado será diluído 

em diluidor comercial BotuBov® (Botupharma  Ltda, Botucatu, São Paulo, Brasil) e, posteriormente, 

fracionado em duas alíquotas, onde uma será destinada ao acondicionamento em container de refrigeração 

passiva (Botuflex® -Botupharma Ltda, Botucatu, São Paulo, Brasil), por 24 horas, o qual realiza uma curva de 

refrigeração de aproximadamente 0,05 ºC/min, estabilizando sua temperatura a 5ºC; e a outra será 

submetida ao processo de congelação conforme descrito por Crespilho et al. (2006) .As amostras seminais 

serão avaliadas no momento da chegada ao laboratório (Fresco) e 24 horas após o processo de refrigeração 

(Refrigerado) e nas amostras congeladas, após a descongelação (37ºC/30 segundos). Para tal, uma alíquota 

de cada amostra será depositada em tubo Eppendorf® de 1,5 mL, incubada em “banho-seco” a 37°C por 5 



minutos antes das análises. Serão realizadas avaliações de cinética espermática, integridade de membrana 

plasmática em microscópio de epifluorescência, contagem de percentual de paologias espermáticas e 

avaliações no citometro de fluxo (Avaliação simultânea das Membranas Plasmática e Acrossomal; Avaliação 

da Capacitação Espermática; Índice de Fragmentação de DNA; Concentração de espécies Reativas ao 

Oxigênio). Por fim será realizado o teste de fertilidade. 

Equipe: Prof. Dr. Ian Martin / Prof. Dr. Frederico Ozanam Papa / Dra. Camila de Paula Freitas-Dell’Aqua / Dr. 

Marcos Vinicius da Silva / Prof. Dr. Virmondes Rodrigues Junior / Graduando Guilherme de Souza Oliveira / 

Graduando Celso Queiros de Magalhães Junior / Médicos Veterinários Ivan da Silva Filho e Adriana Mendes 

Duarte Rezende 

Situação: Em andamento 

Financiador: Pape-Uniube 

3 – 2015-010 Distocia cães Júlia 

Título: Levantamento epidemiológico dos diagnósticos de distocias em cadelas no hospital veterinário de 

uberaba entre os anos de 2009 a 2014 

Resumo: A distocia refere-se a um parto anormal, no qual a cadela apresenta dificuldade ou incapacidade 

em expelir o feto através do canal do parto. No presente estudo, pretende-se por meio do levantamento 

epidemiológico dos casos de distocia no Hospital Veterinário de Uberaba identificar as origens dessa 

patologia, podendo essa ser de causa materna ou fetal, além de verificar a sua prevalência de acordo com 

raça, idade, porte e número de parições. Este levantamento epidemiológico também permitirá que seja feita 

a análise dos tipos de distocia, dos sinais clínicos apresentados, das avaliações físicas, ginecológicas e 

suplementares solicitadas, dos seus respectivos resultados e dos tratamentos aplicados. Isto permitirá 

correlacionar os principais sintomas aos tipos de distocia diagnosticados, além do tratamento de maior 

prevalência. A perda econômica e o aspecto sentimental trazidos pela distocia esclarecem a importância de 

sua prevenção e tratamento.  Com isso, um conhecimento amplo sobre sua epidemiologia auxiliará que 

ambos, o proprietário e o médico veterinário, prevejam um possível quadro distócico na cadela prenha e 

ajam com precedência, fazendo um melhor acompanhamento no momento do parto. 

Equipe: Prof Dr. Ian Martin / Prof. Dr. Endrigo Gabellini Leonel Alves / Graduanda Julia Perinotto Picelli / 

Graduanda Juliana Gonzaga da Silva  

Situação: em andamento (praticamente finalizado) 

Financiador: sem financiamento 

4 – 2015-009 Tx Prenhez Fernanda (PROJETO DA Renata) – O projeto não foi realizado e foi substituído 

pelo Projeto do Mestrado da Renata 

Título: Taxa de prenhez em vacas sincronizadas com dispositivo intravaginal de progesterona de uso único 

novo e reutilizado 

Substituído por: Utilização de Folltroprin® no protocolo de inseminação artificial em tempo fixo em vacas 
mestiças de alta produção leiteira  

Resumo: O objetivo deste trabalho será comparar as taxas de prenhez de vacas e novilhas submetidas a 

protocolo hormonal de IATF, contendo dispositivo de progesterona de monodose, novo e reutilizado. Serão 

utilizadas 600 fêmeas, distribuídas igualmente em três grupos. No G1 as fêmeas receberão dispositivos 

intravaginais novos, no G2 dispositivos de segundo uso e no G3 dispositivo de terceiro uso. G1 e G2 serão 

compostos por fêmeas nulíparas e pluríparas, e o G3 será composto apenas por nulíparas, onde a metade do 

G3 serão submetidas a indução de ciclicidade e a outra metade a um protocolo IATF. O protocolo de IATF 

será: D0, implantação do dispositivo de progesterona e 2mg de BE. No D8 as fêmeas receberão uma dose de 



D-cloprostenol, será retirado o dispositivo de progesterona e será administrado 1mg de ECP e 750UI de eCG. 

A IATF será realizada no D10 às 14h e o diagnóstico de gestação após 30 dias. O protocolo de indução de 

ciclicidade se resumirá em D0 com a implantação do dispositivo de P4 e administração de 2mg de BE, no D10 

retirar-se-á esse dispositivo e administrar-se-á mais uma dosagem de BE (1mg) e nos dias D20, D25 e D30 

serão realizadas avaliações ovarianas para observar a presença de corpo lúteo. Espera-se que o dispositivo 

intravaginal monodose possa ser utilizado por até três vezes em protocolos de sincronização de fêmeas para 

inseminação em tempo fixo, sem interferir negativamente na taxa de prenhez. Porém, mesmo que haja uma 

queda na taxa de prenhez espera-se que a economia financeira com o uso dos dispositivos reutilizados seja 

superior a qualquer prejuízo oriundo de uma menor taxa de prenhez. 

Substituído por: O hormônio folículo estimulante (FSH) vem sendo utilizado como alternativa ao uso da 

gonadotrofina coriônica equina (eCG) para melhorar os índices de prenhez em protocolos de inseminação 

artificial em tempo fixo (IATF). No presente estudo foi avaliada a eficiência do Folltropin® em aumentar a 

eficácia da IATF, e os índices de prenhez em vacas leiteiras de alta produção. Avaliou-se também o efeito do 

protocolo hormonal sobre a produção láctea. Para tanto, foram utilizadas 111 vacas mestiças (Bos taurus vs 

Bos indicus), lactantes, com 45 a 100 dias pós-parto, com escore de condição corporal (ECC) 3 a 4 e produção 

de leite de 20 a 40 litros/dia. Esses animais foram divididos aleatoriamente em três grupos: sendo um grupo 

controle (Grupo 1, n=34) submetido ao protocolo de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) onde os 

animais foram tratados com implante de progesterona (PRIMER®, Tecnopec, Brasil) durante 8 dias, duas 

doses de benzoato de estradiol (BE) (Ric-Be®, Tecnopec, Brasil) aplicadas via intramuscular (IM), sendo a 

primeira (2 mL) administrada no momento de colocação do implante e a segunda dose, (1 mL), 24 horas após 

a remoção do (PRIMER®, Tecnopec, Brasil), uma dose de PGF2α (PROLISE®, ARSA, Argentina) (2 mL) 

administradas na retirada do implante e GnRH (1 mL) (GESTRAN®, Agener, Brasil) 24 horas após a retirada do 

implante, e o outro grupo (Grupo 2, n=37) acrescentando o Folltropin® na dosagem de 0,75mL na retirada do 

implante de progesterona. O terceiro grupo foi composto de 40 animais não submetidos a manejo hormonal. 

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que o tratamento com o uso de 0,75mL de Folltropin® 

apresentou uma maior quantidade de animais com folículos no dia da IATF, mas não foi capaz de aumentar 

a taxa de prenhez e que o uso do protocolo hormonal e o maior número de manejos não afetou a produção 

de leite. 

Equipe: Prof Dr. Ian Martin / Prof. Dr. Mauricio Scoton Igarassi / Mestranda Renata Guimarães Teixeira / 

Graduanda Fernanda de Oliveira Soares 

Situação: finalizado 

Financiador: sem financiamento (empresa) 

5 – 2016-001 FAPEMIG Piometra  

Título: Levantamento epidemiológico dos diagnósticos de piometras caninas no Hospital Veterinário de 

Uberaba entre os anos de 2009 e 2014 

Resumo:A piometra é uma infecção uterina que acomete cadelas de meia-idade a idosas. É a enfermidade 

mais comum no trato genital das fêmeas caninas. O presente estudo objetiva o levantamento epidemiológico 

dos casos de piometra no Hospital Veterinário de Uberaba (HVU), o que permitirá avaliar a prevalência da 

enfermidade de acordo com a raça, porte, idade e número de parições. Além de avaliar os tipos de piometra, 

suas respectivas causas e os agentes causadores da doença. Neste levantamento será possível analisar e 

verificar sinais clínicos, exames solicitados e o tratamento mais usual. A importância de se fazer um estudo 

mais profundo das causas fundamentais dos casos de piometra está relacionada à perda econômica, 

referente aos custos do tratamento e das consequências da doença, além do aspecto sentimental do 

proprietário. 

 



 

Equipe:  Prof Dr. Ian Martin / Prof. Dr. Endrigo Gabellini Leonel Alves / Graduanda Julia Perinotto Picelli / 

Graduanda Juliana Gonzaga da Silva  

Situação: em andamento 

Financiador: sem financiamento 

6 – 2016-018 Angiogênese CL 

Título: Angiogênese no Corpo Lúteo Bovino ao longo do Ciclo Estral 

Resumo: O corpo lúteo (CL) é uma glândula endócrina de grande importância para desenvolvimento e 
manutenção da gestação, devido seu papel na produção de progesterona. Sabe-se que há diversos 
mecanismos envolvidos para que o CL atue adequadamente, como por exemplo, métodos de crescimento, 
proteínas envolvidas no decorrer de sua evolução e involução e angiogênese lútea.  Conhecimentos 
abordados com relação a esses mecanismos de manutenção do CL podem elucidar melhorias nos 
procedimentos biológicos e práticos envolvidos na melhoria da eficiência reprodutiva e índices de fertilidade. 
Nesse contexto, este estudo tem como objetivo analisar os mecanismos envolvidos na angiogênese do CL, 
ou seja, aumento da sua rede capilar. Para tanto serão avaliadas a expressão de VEGF e dos seus receptores 
(VEGFR-1 e VEGFR-2) no corpo lúteo de vacas Nelore (Bos taurus indicus) colhidas ao longo do ciclo estral.  
No presente estudo hipotetiza-se que o aumento gradual da expressão desses marcadores será coincidente 
com o crescimento da glândula e deverá auxiliar na compreensão dos eventos relacionados ao crescimento 
e manutenção dessa importante glândula temporária. 

Equipe: Prof Dr. Ian Martin / Profa Dra Renee Laufer Amorim / Prof Dr João Carlos Pinheiro Ferreira / Profa 

Dra Marcela Marcondes Pinto Rodrigues / Graduando Celso Queiroz De Magalhaes Junior / Graduanda 

Mylena Martins Coelho 

Situação: em andamento 

Financiador: Pape-Uniube 

7 – 2016-007 Hiperplasia CL 

Título: Hiperplasia e Hipertrofia no Corpo Lúteo Bovino ao longo do Ciclo Estral 

Resumo: O CL é formado a partir da hiperplasia e diferenciação das células da granulosa e da teca do folículo 
ovulatório. É uma estrutura primariamente reconhecida pela habilidade em sintetizar e secretar 
progesterona, hormônio que está intimamente relacionado com a manutenção de um ambiente adequado 
ao desenvolvimento embrionário e manutenção do próprio CL durante o período da ovulação à implantação, 
quando ocorre o reconhecimento materno da gestação. Há diversos mecanismos envolvidos para que o CL 
atue adequadamente, como por exemplo, métodos de crescimento, proteínas envolvidas no seu crescimento 
e involução.  Conhecimentos abordados com relação a esses mecanismos de manutenção do CL podem 
elucidar melhorias nos procedimentos biológicos e práticos envolvidos na melhoria da eficiência reprodutiva 
e índices de fertilidade. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo analisar os mecanismos envolvidos 
na hiperplasia e hipertrofia do CL. Para tanto serão avaliadas a expressão de PCNA, ki-67 e JC-1 no corpo 
lúteo de vacas Nelore (Bos taurus indicus) colhidas ao longo do ciclo estral.  No presente estudo hipotetiza-
se que há um aumento gradual da expressão desses marcadores coincidente com o crescimento da glândula 
e uma queda da imunomarcação acompanhando a queda dos níveis de progesterona. 

Equipe: Prof Dr. Ian Martin / Profa Dra Renee Laufer Amorim / Prof Dr João Carlos Pinheiro Ferreira / Profa 

Dra Marcela Marcondes Pinto Rodrigues / Graduando Celso Queiroz De Magalhaes Junior / Graduanda 

Mylena Martins Coelho 

Situação: em andamento 



Financiador: Pape-Uniube 

8 – 2017-002 FAPEMIG Distocia Grandes 

Título: Estudo retrospectivo e prospectivo dos casos de parto distócico em grandes animais no Hospital 

Veterinário de Uberaba  

Resumo: A distocia é uma patologia obstétrica que se caracteriza pela não expulsão fisiológica do feto, 
podendo ser ela de causa materna ou fetal. Quando de causa materna está relacionada a inércias uterinas, 
obstruções e estreitamento do canal do parto ou alterações da via fetal mole, enquanto, as de causa fetal, 
envolvem alterações de estática fetal (apresentação, posição e atitude), malformação fetal e desproporção 
feto/maternal. No presente estudo objetiva-se o estudo retrospectivo e prospectivo dos casos de parto 
distócico em grandes animais no Hospital Veterinário de Uberaba (HVU). Analisar-se-á a incidência de animais 
acometidos por distocia de acordo com raças e seus cruzamentos, idade, porte, número de parições, 
cruzamentos que originaram o produto em distocia, tipos de distocias relatadas, sinais clínicos apresentados, 
exames laboratoriais realizados ou que serão solicitados nos casos prospectivos, resultados observados e 
tratamentos prescritos. Com esse estudo será possível reconhecer as causas e condições de animais 
acometidos o que pode auxiliar em prever a necessidade de intervenção e em salvar a vida da parturiente e 
do feto. Deste modo, o estudo da distocia é de grande relevância já que a escolha da técnica para corrigir a 
distocia pode reduzir o insucesso do parto, gerando uma menor taxa de mortalidade, perda econômica e o 
bem-estar animal. 

Equipe: Prof. Dr. Ian Martin / Profa MSc Cândice Mara Bertonha / Graduanda Camilla Beatriz Borges / 

Graduando Leonardo Batista Guissoni 

Situação: em andamento 

Financiador: sem financiamento 

9 – 2017-022 Distocia Gata Julia 

Título: Investigação da ocorrência, causas e consequências dos quadros distócicos em gatas domésticas (Felis 

catus) 

Resumo: A distocia refere-se a um parto anormal, no qual a gata apresenta dificuldade ou incapacidade em 

expelir o feto através do canal do parto. No presente estudo, pretende-se investigar os casos de distocia em 

gatas na região de Uberaba e identificar as origens dessa patologia, podendo essa ser de causa materna ou 

fetal, além de verificar a sua prevalência de acordo com raça, idade, tamanho da ninhada e número de 

parições. Este estudo também permitirá que seja feita a análise dos tipos de distocia, dos sinais clínicos 

apresentados, das avaliações físicas, ginecológicas e suplementares solicitadas, dos seus respectivos 

resultados e dos tratamentos aplicados. Isto permitirá correlacionar os principais sintomas aos tipos de 

distocia diagnosticados, além do tratamento de maior prevalência. A perda econômica e o aspecto 

sentimental trazidos pela distocia esclarecem a importância de sua prevenção e tratamento.  Com isso, um 

conhecimento amplo sobre sua epidemiologia auxiliará que ambos, o proprietário e o médico veterinário, 

prevejam um possível quadro distócico na gata prenha e ajam com precedência, fazendo um melhor 

acompanhamento no momento do parto. 

Equipe:  Prof Dr. Ian Martin / Prof. Dr. Endrigo Gabellini Leonel Alves / Graduanda Julia Perinotto Picelli / 

Graduanda Juliana Gonzaga da Silva  

Situação: em andamento 

Financiador: sem financiamento 

10 – 2017-011 Trypanossoma Semen 



Título: Influência da infecção natural por Trypanosoma vivax na qualidade seminal de touros utilizados em 

Centrais de Sêmen 

Resumo: O Brasil possui o segundo maior rebanho bovino do planeta, suplantado apenas pela Índia. De 

acordo com dados do IBGE o Brasil possuía um rebanho de 211,3 milhões de cabeças em 2012. A necessidade 

de se buscar cada vez mais o aumento na produção de carne vem sendo realizada pela melhoria genética dos 

rebanhos, aumento da utilização de diversas biotecnologias reprodutivas e pela melhoria dos sistemas de 

produção. A Inseminação Artificial representa uma biotecnologia muito importante e abrangente para a 

produção e melhoramento genético animal, atuando de forma decisiva para a obtenção de animais com 

maior potencial de produção e reprodução. A IA é certamente uma biotecnologia capaz de acelerar o ganho 

genético e aumentar a produtividade em um menor espaço de tempo. Em contraponto, a tripanossomíase, 

causada pelo Trypanosoma vivax é uma enfermidade cada vez mais presente. Dados epidemiológicos obtidos 

por este Grupo de Pesquisa, no Hospital Veterinário de Uberaba, revelam que 82% dos bovinos da região já 

tiveram contato com o protozoário e sabe-se que essa é uma doença da reprodução que promove destruição 

do tecido intersticial, hipoplasia nos túbulos seminíferos, desaparecimento das células de sertoli, 

comprometimento do parênquima epididimário com áreas de necrose e depleção da reserva espermática, 

levando a queda na qualidade seminal. Estudo realizado em Uberaba, com touros naturalmente infectados, 

permitiu observar redução da libido e aumento do ejaculado. E em infecção experimental de bovinos pré-

púberes foi possível detectar a presença de DNA de T. vivax no plasma seminal. Tais resultados enfatizam a 

importância de se realizar a confirmação da possibilidade de transmissão venérea do T. vivax pela 

identificação da presença do parasita no sêmen e seu efeito na qualidade seminal, objetivos desse estudo. 

Neste contexto, o presente trabalho objetiva a detecção do DNA do parasita no plasma seminal de bovinos 

infectados naturalmente com T. vivax e sua interferência na qualidade espermática. Para tanto serão 

utilizados 50 touros doadores de sêmen de uma central de Coleta de Sêmen de Uberaba-MG. Esses serão 

avaliados clinicamente em relação a consciência, temperatura retal, escore corporal, frequência cardíaca e 

respiratória; submetidos à pesquisa parasitológica de T. vivax pelos métodos de microhematócrito, Buffy 

coat, e exame direto e à pesquisa sorológica de IgG anti T. vivax por imunofluorescência indireta. Será 

realizada ainda o diagnóstico molecular de T. vivax. Todos os touros serão submetidos à exame andrológico 

e, posteriormente, à coleta de sêmen. As amostras seminais serão avaliadas quanto:1) características físicas 

do ejaculado: volume (mL), cor, aspecto, odor, motilidade, vigor e concentração espermática (sptz/mL). 

Morfologia espermática: % de células normais ou com defeitos maiores e/ou defeitos menores; 2) 

parâmetros de cinética espermática (CASA): motilidade total (%), motilidade progressiva (%), velocidade de 

trajeto VAP (µm/s), velocidade linear VSL (µm/s), velocidade curvilinear VCL (µm/s), retilinearidade STR (%), 

linearidade LIN (%), amplitude do batimento lateral de cabeça ALH (µm), frequência de batimento da cauda 

BCF (Hz) e porcentagem de espermatozoides rápidos (%); 3) integridade de membrana plasmática pelo teste 

hiposmótico e de eosina; 4) avaliação simultânea das Membranas Plasmática e Acrossomal empregando a 

associação das sondas IP, FITC-PSA e Hoescht 33342 e avaliação da peroxidação das membranas 

espermáticas utilizando a probe C11-BODYPY por citometria de fluxo. Por fim, será realizada a quantificação 

em uma curva de parasitos pela técnica de qPCR nas amostras sanguíneas e seminais. 

Equipe: Prof. Dr Ian Martin / Profa Dra Joely Ferreira Figueiredo Bittar / Prof. Dr. Eustáquio Resende Bittar / 

Prof. Dr. Álvaro Ferreira Junior / Prof. Dr. Olindo Assis Martins Filho / Prof. Dr. Virmondes Rodrigues Junior / 

Prof. Dr. Márcio Sobreira Silva Araújo / Prof. Dr. Daniel Menezes Souza / Dr. Marcos Vinícius Da Silva / 

Graduando Celso Queiroz de Magalhães Júnior / Graduanda Ana Flávia Barbosa Ribeiro de Mendonça / 

Graduando Gabriel Rezende Furquim 

Situação: em andamento 

Financiador: Pape – Uniube (por enquanto só... tomara que isso mude!) 

 


