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Capítulo 1
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este estudo faz parte de um projeto mais amplo intitulado “Avaliação de 

descendentes expostas ao diabetes moderado intrauterino, submetidas à dieta 

hiperlipídica no período pós-natal e tratadas com mistura de cálcio e vitamina D 

durante a prenhez” (Protocolo CEUA 1218/2017). Esse projeto tem 

financiamento da FAPESP (Processo número 2016/25207-5 com vigência 

01/07/2018 a 30/06/2020).  

No primeiro projeto elaborado como sendo o doutorado de Thaigra de S. 

Soares Jardim, a metodologia contemplava os estudos sobre perfil lipídico e 

estresse oxidativo referente os animais do projeto completo descrito acima. Para 

obtenção de filhas de diabéticas (FDmod) com idade adulta, são necessários pelo 

menos 180 dias (meio ano). Ao longo deste experimento, foi observado que as 

ratas FDmod apresentaram dificuldades para acasalamento, o que retardou o 

tratamento desses animais, bem como o experimento como um todo. Após o 

segundo ano de tentativas frustradas para obtenção de ratas prenhes, advindas de 

ambiente intrauterina hiperglicêmico e alimentadas com dieta hiperlipídica, a 

aluna obteve uma pequena amostragem de animais prenhes. Estes animais foram 

tratados, mas durante o experimento, todos os animais prenhes e não-prenhes 

foram a óbito em virtude de uma contaminação bacteriana, confirmada por 

exames específicos realizados no Laboratório Clínico do Hospital Veterinário da 

FMVZ – Unesp. Desta forma, a aluna precisou reiniciar todo o experimento para 

obtenção de todos os grupos experimentais. No entanto, para apresentação desta 

tese (Capítulo 2) constam apenas os dados de animais não-prenhes. Os resultados 

sobre prenhez e tratamento com vitamina D e/ou cálcio continuam em andamento 

e estarão sob a responsabilidade desta aluna e de outras estudantes envolvidas no 

projeto completo para que sejam tabulados, analisados, discutidos e, 

posteriormente, publicados em revista de âmbito internacional.  
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APRESENTAÇÃO CIENTÍFICA 

GRADUAÇÃO 

Ingressei no curso de Biomedicina da Universidade Federal de Mato 

Grosso (UFMT) do Campus Universitário do Araguaia (CUA) em 2009. A opção 

pelo curso foi algo subjetivo em função do gosto pela disciplina de Biologia no 

ensino médio. Embora inicialmente eu quisesse cursar Medicina (talvez pelo 

bom retorno financeiro), no decorrer do curso as possibilidades e a riqueza do 

campo profissional foram aparecendo na medida que adquiria gosto pelo estudo. 

Neste sentido, foi decisiva a ação do professor Dr. Gustavo Tadeu Volpato, que 

ao final da disciplina de Histologia e Embriologia se dispôs a me orientar para 

realização de pesquisa de iniciação científica. 

Durante a graduação, tive a oportunidade de participar do Projeto de 

Extensão Pró Saúde Universitária: conhecer para se proteger sob orientação da 

professora Lucélia Campelo de Albuquerque Moraes, realizar duas pesquisas de 

iniciação científica e a monografia para conclusão de curso, além de participar 

de diversos eventos científicos, apresentando trabalhos. 

Iniciação científica e monografia: 

1- Repercussões materno-fetais de ratas tratadas com Himatanthus

sucuuba do dia 0 ao 14o. da prenhez (Auxílio Pesquisa financiado pela 

FAPEMAT e Projeto Universal CNPq (Processo No. 453362/2009 sob a 

coordenação do Prof. Dr. Gustavo T. Volpato). Este trabalho teve como objetivo 

avaliar os efeitos do extrato de Himatanthus sucuuba, administrado durante o 

período de pré-implantação e de organogênese, sobre parâmetros maternos e 

fetais de ratas. Com este projeto, tive minha primeira bolsa de Iniciação 

Científica (PIBIC) sob orientação do Prof. Gustavo T. Volpato. 

2- Avaliação de ratos diabéticos tratados com extrato aquoso de

folhas de Hancornia speciosa (Projeto de Auxílio Pesquisa Universal financiado 

pelo CNPq - Processo No. 472378/2011-2, sob coordenação do Prof. Gustavo T. 

Volpato). Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito hipoglicemiante de 
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Hancornia speciosa em ratas com diabete induzido por Streptozotocin. Este 

projeto proporcionou minha segunda bolsa de Iniciação Científica (PIBIC), 

também sob orientação do Prof. Gustavo T. Volpato. 

3- Estudo dos efeitos abortivos e teratogênicos do tratamento de

ratas prenhes com Croton urucurana (sangue-de-dragão). Este trabalho visou 

avaliar os efeitos do extrato de Croton urucurana (sangue-de-dragão), 

administrado durante a prenhez, sobre parâmetros maternos e fetais de ratas. Este 

projeto constituiu meu trabalho de conclusão de curso no formato de uma 

Monografia para conclusão do Curso de Biomedicina na UFMT, sob orientação 

do Prof. Gustavo T. Volpato. 

Eventos científicos: 

1- Efeitos do extrato hidroalcoólico de Himatanthus sucuuba na

prenhez de ratas Wistar: repercussões maternas. 14º Encontro Nacional de 

Biomedicina, 2011, Botucatu - SP.  

2- Efeitos do extrato hidroalcoólico de Himatanthus sucuuba na

prenhez de ratas Wistar: repercussões maternas. X Workshop de Plantas 

Medicinais, 2012, Botucatu - SP. 

3- Efeitos do extrato hidroalcoólico de Himatanthus sucuuba na

prenhez de ratas Wistar: repercussões fetais. X Workshop de Plantas Medicinais, 

2012, Botucatu - SP. 

MESTRADO 

O ingresso no Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia 

Básicas e Aplicadas do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da 

UFMT/CUA (Nível: Mestrado), sob orientação do Prof. Dr. Gustavo Tadeu 

Volpato, foi decorrente da produtividade advinda das pesquisas realizadas 

durante minha Graduação em função dos estágios de Iniciação Científica. A 

dissertação teve por título “Efeitos do exercício físico em ratas com diabéticas 

moderado: Repercussões maternas, imunológicas e fetais” (Auxílio Pesquisa 

FAPEMAT e Projeto Universal do CNPq - Processo No. 160425/2014 sob 
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coordenação do Prof. Dr. Gustavo T. Volpato). Além da dissertação, pude 

contribuir em diversos outros projetos que estão em andamento no Laboratório 

de Fisiologia de Sistemas e Toxicologia Reprodutiva (FisioTox), bem como 

participar e apresentar trabalhos em eventos científicos como: 1) Perfil 

bioquímico do tratamento do extrato de Hancornia speciosa em ratas diabéticas. 

XXIII Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil, 2014, Goiânia - GO; 2) Efeitos 

do extrato de Croton urucurana na prenhez de ratas Wistar: Repercussões 

maternas. I Congresso de Biomedicina do Araguaia, 2014, Barra do Garças - 

MT. 

Além disso, neste período, participei da organização do Curso de 

Extensão “Tópicos teórico-prático de Fisiologia e Toxicologia Reprodutiva” em 

2014 e coorientei o aluno Iuri Francisco Júnior no Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) para obtenção de seu título na graduação em Biomedicina/UFMT 

com projeto intitulado “Efeito da obesidade transgeracional no desempenho 

materno e na frequência de anomalias fetais”. Neste período, também participei 

como membro de diversas bancas de TCC e ministrei aulas para o Curso de 

Graduação na disciplina de Estágio Docência como convidada. 

Tive trabalhos premiados trabalhos em eventos científicos: 

1- Menção Honrosa ao trabalho: "Avaliação de ratos diabéticos

tratados com extrato aquoso de folhas de Hancornia speciosa.", I Congresso de 

Biomedicina do Araguaia em 2014. 

2- Menção Honrosa ao trabalho: "Efeitos do extrato de Croton

urucurana na prenhez de ratas Wistar: Repercussões maternas.", I Congresso de 

Biomedicina do Araguaia em 2014. 

O término de minha Dissertação se deu no dia 18 de fevereiro de 2015. 
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DOUTORADO 

Em março de 2015, iniciei o Doutorado no programa de Pós-graduação 

em Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia (PGGOM), Faculdade de Medicina de 

Botucatu (FMB), da Universidade Estadual Paulista (UNESP) “Júlio de 

Mesquita Filho”, sob a orientação da Porfa. Dra. Débora C Damasceno e 

coorientação do Prof. Dr. Gustavo Tadeu Volpato. 

Durante o Doutorado, desenvolvi parte do projeto em Botucatu e outra 

parte na UFMT. Além das atividades terórico-práticas relacionadas ao projeto do 

Doutorado, participei das disciplinas do PGGOM e seminários dos laboratórios, 

ministrei aulas, participei e apresentei trabalhos em eventos científicos nacionais 

e internacionais com recebimento de prêmios, desenvolvi e redigi outros projetos 

e trabalhos de pesquisa junto alunos de ambos os laboratórios (UNESP e da 

UFMT) e fui convidada para participar em bancas de TCC da UFMT.  

Abaixo, seguem os artigos publicados e atividades desenvolvidas no 

decorrer do Doutorado: 
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Artigos publicados: 

1- Soares, T., Carmo, N. O. L., Gama, L. A., Moraes-Souza, R. Q., Resende,

N. M. Cisticercose, uma doença negligenciada, mas não esquecida: uma

revisão. Revista Panorâmica online, v. 19, 2015. 



8 

2- de Sousa Soares, T., Damasceno, D. C., Kempinas, W. D. G., Resende, F.

M. C., Correa dos Santos, M. A., Hiruma‐Lima, C. A., & Volpato, G. T.

(2015). Effect of Himatanthus sucuuba in maternal reproductive outcome 

and fetal anomaly frequency in rats. Birth Defects Research Part B: 

Developmental and Reproductive Toxicology, 104(5), 190-195. 
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3- Moraes-Souza, R. Q., Reinaque, A. P., Soares, T. S., Silva, A. L. T.,

Giunchetti, R. C., Takano, M. A., et al., (2017). Safety evaluation of a

vaccine: Effect in maternal reproductive outcome and fetal anomaly

frequency in rats using a leishmanial vaccine as a model. PloS one, 12(3),

e0172525.
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4- Afiune, L. A. F., Leal-Silva, T., Sinzato, Y. K., Moraes-Souza, R. Q.,

Soares, T. S., Campos, K. E., et al., (2017). Beneficial effects of Hibiscus

rosa-sinensis L. flower aqueous extract in pregnant rats with diabetes. PloS

one, 12(6), e0179785.
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5- Moraes-Souza, R. Q., Soares, T. S., Carmo, N. O. L., Damasceno, D. C.,

Campos, K. E., & Volpato, G. T. (2017). Adverse effects of Croton

urucurana B. exposure during rat pregnancy. Journal of

ethnopharmacology, 199, 328-333.
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6- Tadeu Volpato, G., Queiroz Moraes-Souza, R., Sousa Soares, T., Leal-

Silva, T., & Cristina Damasceno, D. (2017). Medicinal plants for diabetes

treatment during pregnancy. Current medicinal chemistry, 24(4), 404-410.
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7- Pinheiro, M. S., Rodrigues, L. S., Neto, L. S., Moraes-Souza, R. Q.,

Soares, T. S., Américo, M. F., et al., (2017). Effect of Bauhinia holophylla

treatment in Streptozotocin-induced diabetic rats. Anais da Academia

Brasileira de Ciências, 89(1), 263-272.
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8- Justina, V. D., dos Passos Junior, R. R., Bressan, A. F., Tostes, R. C.,

Carneiro, F. S., Soares, T. S., et al., (2018). O-linked N-acetyl-

glucosamine deposition in placental proteins varies according to maternal

glycemic levels. Life sciences, 205, 18-25.
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9- Soares, T. S., Andreolla, A. P., Miranda, C. A., Klöppel, E., Rodrigues, L.

S., Moraes-Souza, R. Q., et al., (2018). Effect of the induction of

transgenerational obesity on maternal-fetal parameters. Systems biology in

reproductive medicine, 64(1), 51-59.
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Aulas ministradas: 

1- Acondicionamento e embalagem de amostras biológicas [Técnico em

Análises Clínicas, Escola Técnica Estadual de Barra do

Garças/SECITEC/MT], 10 horas;

2- Armazenamento e transporte de amostras biológicas [Técnico em Análises

Clínicas, Escola Técnica Estadual de Barra do Garças/SECITEC/MT], 10

horas;

3- Parasitologia [Técnico em Análises Clínicas, Escola Técnica Estadual de

Barra do Garças/SECITEC/MT], 50 horas;

4- Métodos parasitológicos de  diagnóstico [Técnico em Análises Clínicas,

Escola Técnica Estadual de Barra do Garças/SECITEC/MT], 20 horas;

5- Hematologia clínica no biodiagnóstico [Técnico em Análises Clínicas,

Escola Técnica Estadual de Barra do Garças/SECITEC/MT], 80 horas;

6- Urinálise [Técnico em Análises Clínicas, Escola Técnica Estadual de Barra

do Garças/SECITEC/MT], 20 horas;

7- Anatomia e fisiologia humana [Técnico em Enfermagem, Escola Técnica

Estadual de Barra do Garças/SECITEC/MT], 90 horas;

8- Anatomia e fisiologia humana [Técnico em Análises Clínicas, Escola

Técnica Estadual de Barra do Garças/SECITEC/MT], 60 horas;

9- Fundamentos básicos de laboratório [Técnico em Análises Clínicas, Escola

Técnica Estadual de Barra do Garças/SECITEC/MT], 50 horas;

10- Processo de trabalho em laboratório de biodiagnóstico [Técnico em

Análises Clínicas, Escola Técnica Estadual de Barra do

Garças/SECITEC/MT], 40 horas;

11- Química aplicada [Técnico em Análises Clínicas, Escola Técnica Estadual

de Barra do Garças/SECITEC/MT], 40 horas;

12- Noções de Biossegurança [Técnico em Análises Clínicas, Escola Técnica

Estadual de Barra do Garças/SECITEC/MT], 45 horas;

13- Técnicas de triagem e coleta de amostras [Técnico em Análises Clínicas,

Escola Técnica Estadual de Barra do Garças/SECITEC/MT], 45 horas;
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Elaboração de plano de curso: 

1- Plano de Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em qualidade e

eficiência na coleta de sangue, Carga horária total de 90 horas, 2017;

2- Plano de Curso Técnico de Nível Médio em Análises Clínicas, no eixo

tecnológico Ambiente e Saúde, Carga horária total de 1.440 horas, 2018.

Aprovação em processos seletivos: 

1- Processo Seletivo Simplificado De Professores Edital nº 

002/2016/SECITEC/MT; 

2- Processo Seletivo Simplificado De Professores Edital nº 

03/2018/SECITEC/MT; 

3- Processo Seletivo Simplificado De Professores Edital nº EDITAL Nº

01/2018/UFMT/CUA/MT de 20 DE MARÇO DE 2018

Participação em Congressos nacionais e internacionais: 

1- XX Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2015;

2- I Workshop do PPGIP, 2015.

Apresentações de Trabalho em eventos científicos: 

1- Effect of exercise in pregnant rats with mild diabetes on the immunological

system and biochemical profiles. XX Congresso da Sociedade Brasileira

de Diabetes, 2015, Porto Alegre.

2- Exercício físico em ratas prenhes com diabete moderado: repercussões

bioquímicas e imunológicas. I Workshop do Programa de Imunologia e

Parasitologia Básicas e Aplicadas, 2015, Barra do Garças.

3- Effects of physical exercise in reproductive outcome of pregnant rats with

mild diabetes. XX Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2015,

Porto Alegre.

Prêmios e títulos: 
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1- Menção Honrosa ao trabalho: "Exercício físico em ratas prenhes com

diabete moderado: repercussões bioquímicas e imunológicas"., I

Workshop do Programa de Imunologia e Parasitologia Básicas e

Aplicadas. 2015.

2- Menção honrosa ao trabalho: Repercussões imunológicas, reprodutivas e

fetais da idade de prenhez de ratas., II Workshop do Programa de

Imunologia e Parasitologia Básicas e Aplicadas. 2016.

Coorientações de alunos concluídas: 

1- Larissa Lopes da Cruz. Efeito do tratamento com extrato aquoso de folhas

de Phyllanthus niruri L. sobre o perfil bioquímico e hematológico de ratas

prenhes. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em

Biomedicina)

Participações em bancas: 

1- Participação em banca de Verônyca Gonçalves Paula.Efeitos do extrato

aquoso de Phyllanthus niruri na prenhez de ratas Wistar: Repercussões

fetais. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em

Biomedicina);

2- Participação em banca de comissão julgadora na I Mostra Regional de

Saúde Garças-Araguaia, 2018.

3- Participação em banca de comissão julgadora na IV Workshop do

Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Básicas e

Aplicadas, II International Workshop do PPGIP e II RIVA-TERM

Extended Meeting Brazil Edition. 2018.

Divulgação do conhecimento para leigos: 

1- Curso teórico-prático de Tipagem Sanguínea na VII Mostra de Ciência,

Tecnologia e Inovação nos dias 27 e 28 de semtembro de 2018.
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2- Palestra sobre Coleta de Sangue e Esfregaço Sanguíneo no Curso de

Extensão – FisioTox (Tópicos teórico-prático de fisiologia de sistemas e

toxicologia reprodutiva) no dia 22 de fevereiro de 2019.

3- Palestra sobre Origem e Diagnóstico da Síndrome de Down no Dia

Internacional da Síndrome de Down no dia 21 de março de 2019.

Organização de eventos: 

1- VII Mostra Local de Ciência, Tecnologia e Inovação, 2017;

2- I Mostra Regional de Saúde Garças-Araguaia, 2018;

3- VIII Mostra Local de Ciência, Tecnologia e Inovação, 2018.




