
Linha de pesquisa 

SAÚDE ANIMAL: AGENTES PATOGÊNICOS, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E 
TERAPIAS INOVADORAS 

  

Descrição: Na linha de pesquisa em “Saúde Animal: Agentes patogênicos, 

prevenção, diagnóstico e terapias inovadoras” o foco das investigações reside na 

preservação e na restauração da saúde animal e humana. Para tanto, as pesquisas 

nessa linha envolvem estudos com microrganismos de interesse em sanidade 

animal e em saúde pública; métodos de diagnóstico molecular, epidemiológico e 

fenotípico de agentes bacterianos, fúngicos e virais; estudos na interface 

hospedeiro-parasita, com destaque para a imunomodulação; caracterização 

molecular de enfermidades não infecciosas de interesse médico-veterinário; opções 

terapêuticas e preventivas para enfermidades de interesse veterinário; 

desenvolvimento de opções farmacológicas, com destaque para analgésicos e 

anestésicos, na terapêutica aplicada a espécies domésticas e selvagens; 

desenvolvimento de protocolos de terapia celular a partir de células pluripotentes; 

investigações clínica e cirúrgica experimental em animais domésticos; estudo da 

fisiopatologia de enfermidades e sua prevenção; caracterização de compostos 

bioativos com ação antiparasitária e antineoplásica; e investigação da oncogênese e 

de métodos terapêuticos e prognósticos em neoplasias de animais de companhia. 

  

  

PROJETOS 
  
Estudos sobre microbioma em animais domésticos 

Descrição: O avanço nas técnicas analíticas, tais como o sequenciamento de 

ácidos nucleicos e a detecção precisa de metabólitos, aliados ao avanço na 

capacidade de análise de amplos bancos de dados, vem permitindo a detecção e 

análise de forma precisa e detalhada da microbiota em diversos fluidos biológicos 

sob diversas condições. A crescente capacidade de determinar a comunidade 

microbiana vem aprofundando nosso conhecimento sobre a relação entre os 

microrganismos e o hospedeiro, permitindo correlacionar a população microbiana 

com estados de higidez ou enfermidade animal. Assim, este projeto de pesquisa 

busca determinar, mediante técnicas analíticas avançadas e ferramentas de 

bioinformática (metagenômica), populações microbianas em animais hígidos ou 

enfermos. A partir desses resultados espera-se aumentar a compreensão do papel 

do microbioma nos processos de manutenção da saúde animal, entender como o 

desequilíbrio da microbiota relaciona-se ao desenvolvimento de condições de 

enfermidade, bem como dar suporte ao desenvolvimento de opções terapêuticas ou 

de levantamento sanitário em animais domésticos. 

  
  
  



  
  
Epidemiologia molecular de doenças associadas a bioagentes patogênicos, 
imunobiologia e desenvolvimento de fármacos aplicados à terapêutica de 
enfermidades infecciosas e parasitárias em animais 

Descrição: Este projeto compreende três grandes objetivos. O primeiro deles inclui 

a detecção e caracterização de agentes etiológicos associados a enfermidades 

infecciosas de diferentes espécies animais, através de métodos moleculares e 

sorológicos, enfocando principalmente o melhor conhecimento da cadeia de 

transmissão de doenças dentro das populações animais e/ou entre os animais e o 

ser humano, bem como os mecanismos moleculares de adaptação e/ou evolução 

na interface hospedeiro-parasita; nesse sentido, têm-se investigado particularmente 

agentes virais e bacterianos responsáveis por epizootias de grande impacto 

ecológico e econômico em espécies de produção e de companhia, bem como na 

dispersão de resistência a antimicrobianos no ambiente, além de agentes fúngicos 

associados a doenças em animais de companhia. O segundo objetivo contempla 

investigações na área de desenvolvimento e qualidade de imunobiológicos, 

incluindo obtenção e validação de metodologias para vacinas, plasmas e soros 

hiperimunes, aplicados a espécies animais de produção e de companhia. O terceiro 

objetivo visa avaliar produtos naturais de origem vegetal ou compostos sintéticos 

com a finalidade de descobrir novos compostos ativos ou novas formulações com 

aplicação em Medicina Veterinária, em especial, para tratamento de protozooses. 

 
  
Oncologia experimental, comparada e translacional 

Descrição: O câncer é uma das maiores preocupações tanto na área médica como 

na veterinária de animais de companhia. Pesquisas sobre o câncer buscam elucidar 

como se dá a formação tumoral e compreender os mecanismos intracelulares 

relacionados à sua progressão. Buscam também caracterizar marcadores com valor 

prognóstico e preditivos para as principais neoplasias, para que sejam estimados os 

tempos de sobrevida, bem como as probabilidades de recidiva, metástases e óbito 

em função da doença. Tais marcadores também serão estudados em função de 

seus valores preditivos, procurando indicar as formas mais eficazes de tratamento 

para cada paciente. Assim, os objetivos deste projeto incluem a investigação da 

biologia do desenvolvimento das neoplasias em animais domésticos e/ou modelos 

animais, a identificação de marcadores prognósticos e preditivos, assim como a 

identificação de novos alvos terapêuticos. Por fim, também são estudadas novas 

formas de terapia contra o câncer utilizando pequenas moléculas como inibidores 

epigenéticos e agentes biológicos como vírus oncolíticos e a detecção e 

caracterização de neoantígenos para imunoterapia.    

 
 
Estudo da dor, analgesia e pesquisa clínica e cirúrgica experimental em 
Medicina Veterinária 

Descrição: O grupo de pesquisas em dor, analgesia, clínica e cirurgia experimental 

desenvolve projetos de pesquisa com o intuito de estudar as doenças e os 



mecanismos fisiopatológicos para a instalação das doenças que acometem animais 

domésticos; bem estudar a fisiologia da dor e das alterações fisiopatológicas desse 

processo em animais. Os objetivos desses projetos de pesquisa são: (1) investigar 

alternativas de terapias analgésicas, por meio de modelos de estudo em animais de 

companhia e silvestres, em situações experimentais e clínicas, com objetivo a 

diminuir as alterações fisiológicas decorrentes do processo álgico; (2) desenvolver 

metodologias precisas de reconhecimento da dor; (3) avaliar a influência dos 

analgésicos na anestesia de animais e o que esses grupos farmacológicos podem 

promover de efeitos desejáveis e indesejáveis na anestesia em medicina veterinária; 

(4) estudar a fisiopatologia das doenças que acometem ruminantes, com ênfase 

aquelas relacionadas ao período de transição ou de periparto (doenças nos cascos, 

doenças da glândula mamária, hepatopatias e doenças metabólicas); (5) estudar a 

fisiopatologia e opções terapêuticas das afecções ortopédicas em animais 

domésticos ou modelos animais, com ênfase na avaliação do uso de biomaterias 

como opção terapêutica; (6) estudar a fisiopatologia e opções terapêuticas das 

afecções gastrointestinais e cutâneas em equinos; (7) estudar a fisiopatologia das 

doenças metabólicas em pequenos animais e suas consequências clínicas; (8) 

estudar o mecanismo de ação hormonal da aldosterona na patogênese da disfunção 

renal e detectar alterações estruturais no tecido renal que envolvam inflamação, 

fibrose e apoptose e podocitúria; e (9) analisar os fatores de riscos para instalação 

das doenças e avaliar medidas que possam minimizar a sua ocorrência. 
  
  
  
  
  
  
Edição gênica e avaliação do potencial terapêutico de células progenitoras 

Descrição: Esse projeto de pesquisa tem como objetivos centrais a investigação 

sobre a obtenção, cultivo, caracterização e potencialidade de células pluripotentes 

de diversas fontes tais como: células tronco mesenquimais do saco vitelino, 

membrana amniótica, epitélio olfatório fetal, células iPSC de tecido adiposo 

cunicular entre outras. O projeto também envolve o estudo e aplicação de novas 

tecnologias de edição gênica em Medicina Veterinária. Os objetivos de longo prazo 

incluem a compreensão da biologia das células pluripotentes, com ênfase nos 

estudos de interação célula-célula e de imunomodulação e a criação de bancos de 

células pluripotentes naturais ou induzidas para sua avaliação como ferramenta 

terapêutica. 

  
 
 



Linha de pesquisa 

MELHORAMENTO, REPRODUÇÃO E BIOTECNOLOGIA ANIMAL 

  

Descrição: Essa linha de pesquisa integra ciências fundamentais ao melhoramento, 
reprodução e biotecnologia animal visando o avanço sustentável na produção animal de 
acordo com os objetivos globais da agenda para 2030 da FAO-UN. Nesta linha de 
pesquisa os objetivos principais, são: (1) a busca e caracterização de marcadores 
moleculares para seleção animal são baseadas em estudos genômicos e funcionais para 
a aplicação em programas de seleção genética e futuramente com vistas à edição 
gênica; (2) o estudo dos mecanismos celulares, moleculares, fisiológicos e patológicos 
associados à reprodução animal e; (3) a criação, o aprimoramento e aplicação de 
biotécnicas para fins de produção, reprodução e melhoramento animal em espécies 
domésticas. Para atingir estes objetivos são utilizadas ferramentas avançadas de 
biologia molecular, bioinformática e biologia de sistemas somadas a realização de 
experimentos in vitro e in vivo, a campo ou em biotério. São ainda utilizados ensaios de 
edição gênica em células e embriões e ensaios de interação célula-célula com vistas à 
compreensão de processos biológicos e desenvolvimento da biotecnologia animal.  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  



PROJETOS 
  

Investigação dos aspectos celulares e moleculares da biologia reprodutiva 

Descrição: Este projeto, desenvolvido majoritariamente pelos pesquisadores da área de 
teriogenologia, visa estudar os mecanismos celulares e moleculares associados ao 
controle dos eventos reprodutivos em machos e fêmeas. O objetivo de longo prazo é 
compreender as vias celulares e moleculares ligadas aos eventos reprodutivos e ao 
desenvolvimento de gametas e embriões, as interações celulares entre gametas e 
tecidos paternos e maternos e elucidar os determinantes do sucesso reprodutivo. São 
alvo de estudo os eventos epigenéticos responsáveis pelo controle de genes ao longo 
do desenvolvimento, a maturação oocitária, a espermatogênese, o desenvolvimento de 
embriões bovinos, os mecanismos celulares e moleculares que atuam dentro do 
microambiente folicular ovariano e que são responsáveis pela aquisição de competência 
oocitária, os mecanismos de comunicação celular no trato reprodutivo e a fisiologia da 
gestação. 

  

  

Desenvolvimento de técnicas de reprodução assistida e biotecnologia da 
reprodução 

Descrição: O aumento da produção em sistemas de exploração zootécnica de animais 
depende fortemente do uso de biotécnicas reprodutivas. Assim, o objetivo desse projeto 
é compreender efeitos que as técnicas de reprodução assistida provocam nos conceptos, 
bem como desenvolver novas ferramentas biotecnológicas para o avanço da reprodução 
animal. São alvo de investigação nesse projeto os efeitos ou alterações induzidas pelas 
condições de cultivo in vitro a que gametas e embriões são expostos durante o 
desenvolvimento embrionário e fetal. O grupo dedica-se também a gerar estratégias que 
permitam modular os eventos reprodutivos de modo a aumentar o sucesso reprodutivo. 
São também alvos de estudo: os processos de reprogramação nuclear decorrentes de 
transferência nuclear (clonagem) ou indução de pluripotência, a manipulação 
farmacológica do ciclo estral e da ovulação, o uso de técnicas de imagem (ultrassom, 
doppler) para o monitoramento gestacional e a geração de protocolos otimizados de 
manipulação in vitro de gametas e embriões para melhoria da produção in vitro de 
embriões. 

  
  

 
  
Compreensão profunda de fenótipos moleculares animais 



Descrição: O aumento da população mundial previsto para as próximas décadas e a 
consequente necessidade de produzir mais alimento de forma sustentável traz para a 
pecuária brasileira, destaque no mercado mundial, o grande desafio de produzir mais e 
ao mesmo tempo diminuir o impacto ambiental dos sistemas de produção de proteína 
animal. Assim, a compreensão profunda de fenótipos (fenômica) relacionados à estes 
desafios é fundamental para aprimorar os sistemas produtivos de proteína animal. Neste 
projeto, os principais fenótipos estudados são a eficiência alimentar, programação fetal 
e o uso de aditivos alimentares sobre a saúde e produtividade animal. Neste projeto 
utiliza-se ferramentas avançadas de biologia molecular e bioinformática com vistas à 
integração dos sistemas a partir de análises multiteciduais e multiômicas.  No projeto 
busca-se caracterizar animais quanto à eficiência alimentar, mas também quanto a 
respostas diferenciais a níveis dietéticos distintos de proteínas e lipídeos por meio de 
abordagens moleculares (ciências “omicas”) e de biologia de sistemas. O projeto busca 
também avaliar como a nutrição/deficiências nutricionais durante a fase gestacional 
impactam o desempenho zootécnico pós-natal de bovinos. As ferramentas incluem a 
geração de perfis de expressão gênica global (RNA-seq), genotipagem, sequenciamento 
epigenômico e metabolômica de forma a esclarecer os mecanismos que levam 
indivíduos a diferir em sua resposta à dieta ou à programação fetal. Os resultados obtidos 
deverão permitir o delineamento de estratégias nutricionais visando otimizar o 
desempenho animal com redução dos impactos ambientais da produção. 
  
  
  
  
Uso de ciências ômicas no melhoramento genético animal 

Descrição: A identificação dos animais que darão origem a progênies mais adequadas 
aos sistemas de produção utilizando-se genética e ciências ômicas e a criação e 
aprimoramento de ferramentas para sua utilização são os pontos centrais deste projeto. 
Para isso, os pesquisadores buscam identificar potenciais regiões do DNA que são 
associadas aos fenótipos de interesse como características de carcaça, qualidade e perfil 
composicional da carne, eficiência alimentar, emissão de gases de efeito estufa, etc. A 
partir dessas regiões são caracterizados os marcadores moleculares e buscado o 
mapeamento fino para identificação dos genes e variantes causais responsáveis pelos 
fenótipos de interesse. Projetos em andamento contemplam estudos de associação 
ampla do genoma, desenvolvimento de novas abordagens para seleção genômica 
baseadas em metodologias frequentistas e bayesianas, o mapeamento genético e 
identificação de variantes causais e a caracterização metagenômica de microbiomas e 
sua integração com o genoma do hospedeiro. 

 
	


