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APRESENTAÇÃO 
 

O presente manual tem a intenção de fornecer alguns subsídios necessários aos 

pesquisadores que estão iniciando ou que já trabalham com animais de 

experimentação, sejam provenientes de biotérios de criação ou animais silvestres para 

a manipulação e cuidados com estes animais.  Neste contexto, o manual abrange, de 

forma sucinta um pouco sobre a Legislação pertinente a este tipo de experimentação, 

aspectos de biosegurança, aspectos éticos, métodos alternativos, métodos de 

anestesia e tranquilização e eutanásia, normas de utilização do Biotério do Setor de 

Ciências Biológicas bem como métodos adequados para manipulação de animais. 

 De maneira nenhuma este documento pretende ser definitivo e completo. Ele 

traz, todavia, as primeiras instruções que a maioria dos pesquisadores deste Setor 

gostaria de oferecer aos alunos e pesquisadores que aqui iniciam suas atividades de 

pesquisa.  A Comissão de Ética no Uso de Animais, CEUA/BIO–UFPR, juntamente com a 

Comissão de Biotério, CBIOT/BL-UFPR, tentou, através dos textos deste documento, no 

curso de manipulação de animais de laboratório e dos procedimentos para obtenção 

de licença pessoal e licença de projeto, estabelecer princípios fundamentais que 

possam garantir tanto o bem-estar dos animais que estão em nossas dependências 

como a melhoria da qualidade destes animais.  

Isto certamente refletiria na obtenção de resultados experimentais mais 

fidedignos e evitaria repetição de experimentos, diminuindo assim a necessidade de 

utilização de animais. Juntamente com o curso, este manual pretende iniciar um 

processo educativo dos manipuladores de animais que visa em última análise a 

aplicação do princípio dos 3 R’s baseados na redução, substituição e o refinamento dos 

procedimentos de pesquisa executados nos experimentos. A aplicação destes 

princípios depende de cada pesquisador e deve ser repensada a cada dia, a cada 

experimento, a cada projeto. Por isso acreditamos que o processo educativo e de 

conscientização é de grande importância para aqueles que estão iniciando na 

experimentação animal.  

 Deste modo, sob os princípios de uma Legislação Federal, pretendemos criar 

dentro do Setor de Ciências Biológicas as nossas normas e limites éticos e, este manual 
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e este curso sempre estarão abertos a discussões e sugestões que venham melhorar 

seu conteúdo. É um processo educativo feito por nós, para todos nós. 

 

 

BREVE HISTÓRICO 

Aleksander R. Zampronio 

 

Desde que o homem começou a querer entender como o organismo funciona, 

ele começou a fazer pesquisas utilizando animais de experimentação. Ao mesmo 

tempo começou a surgir a preocupação sobre a moralidade destas tentativas, sobre o 

sofrimento dos animais bem como discussões sobre o valor da experimentação animal, 

especificamente para o homem já que se tratavam de organismos completamente 

diferentes. Entretanto, a oposição organizada a tais atividades não se manifestou até o 

século XIX, em consonância com a expansão da experimentação animal. Inicialmente, 

estas práticas bem como as manifestações por elas levantadas foram mais 

disseminadas na Europa, particularmente na França, Itália e Inglaterra onde os 

experimentos envolvendo animais ocorriam. A preocupação sobre procedimentos não-

humanitários induziu cientistas britânicos a tentarem alguma forma de auto-

regulamentação e um importante pesquisador inglês chamado Marshall Hall sugeriu 

suas próprias propostas para a regulamentação de experimentos na forma de 5 

princípios éticos que ainda se aplicam hoje. São eles:  

a. Um experimento nunca deve ser feito se a informação necessária pode ser 

obtida através de observação. 

b. Nenhum experimento deve ser feito sem um objetivo claramente definido e 

que possa ser atingido. 

c. Cientistas devem ser bem informados sobre o trabalho de seus predecessores e 

pares no sentido de evitar repetição desnecessária de um experimento. 

d. Experimentos justificáveis devem ser executados com o mínimo possível de 

sofrimento dos animais. 

e. Cada experimento deveria ser feito sobre circunstâncias que promovam os 

resultados mais claros possíveis, deste modo diminuindo a necessidade de repetição 

de experimentos. 
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Entretanto, a despeito disso, o debate público sobre a experimentação em 

animais vivos continuou, particularmente fora do Brasil, o que pressionou a definição 

de uma legislação que pudesse prevenir a crueldade com animais. Há muitos anos os 

laboratórios ingleses já credenciam e regulamentam as instituições e os 

procedimentos que podem ser executados em animais vivos, bem como promovem a 

educação e a formação de pessoal qualificado para executar estes procedimentos. As 

primeiras iniciativas para regulamentar a pesquisa com animais de laboratório no 

Brasil surgiram durante o governo Getulio Vargas. O Decreto nº 24.645 em 1934 e o 

Decreto Lei 3.688 em 1941, este especificamente das leis das contravenções penais 

tratavam destes assuntos ou pelo menos de parte deles. No entanto, esta legislação 

pouco controlava o que era feito em termos de experimentação animal no país. Foi 

somente após quase 40 anos, em 8 de maio de 1979, que foi publicada a Lei 6.638 que 

estabelecia as “normas para a prática didático-científica da vivissecção de animais”. No 

entanto, esta lei não foi regulamentada pelo Poder Executivo após a sua aprovação 

pelo Congresso Nacional o que levou ao seu esquecimento e a sua ineficácia prática. 

Posteriormente, no início do século XXI, a oposição às pesquisas com animais 

experimentais começou aumentar no Brasil e diversos projetos de vereadores e 

deputados estaduais no Rio de Janeiro, Florianópolis e São Paulo que tentavam 

impedir totalmente o uso de animais de experimentação em pesquisas científicas 

vieram a causar graves prejuízos à pesquisa cientifica e a saúde humana.  O projeto 

Arouca, que daria posteriormente, origem a Lei Arouca, veio como uma importante 

tentativa de “botar ordem na casa”. Uma das peças fundamentais do projeto e 

posteriormente da Lei Arouca foi a criação do Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA), ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que 

tem como competências “expedir e fazer cumprir normas relativas à utilização 

humanitária de animais com finalidade de ensino e pesquisa cientifica”; credenciar 

instituições brasileiras para a criação ou utilização de animais em ensino e pesquisa 

científica; e monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternativas que substituam a 

utilização de animais em ensino e pesquisa. E não só isso, pois o CONCEA está 

estabelecendo as normas para uso e cuidados com animais para ensino e pesquisa em 

consonância com as convenções internacionais das quais o Brasil é signatário; criando 
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normas técnicas para instalação e funcionamento de centros de criação, de biotérios e 

de laboratórios de experimentação animal, bem como sobre as condições de trabalho 

de tais instalações. Outra de suas funções é a de estabelecer e rever, periodicamente, 

normas para credenciamento de instituições que criem ou utilizem animais para 

ensino e pesquisa. 

É importante lembrar o caráter essencialmente democrático do Conselho, que 

tem representantes de sociedades protetoras de animais legalmente constituídas no 

Brasil e de sociedades e instituições científicas, como a Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC), a Federação de Sociedades de Biologia Experimental 

(Fesbe), a Academia Brasileira de Ciências, a SBCAL (atual COBEA), o CNPq, os 

ministérios da Ciência e Tecnologia, Saúde, Educação, Meio Ambiente, Agricultura e o 

Conselho de Reitores. 

Para que as instituições sejam credenciadas pelo CONCEA e possam desenvolver 

atividades de ensino e pesquisa, é necessário que essas instituições criem as 

Comissões de Ética no Uso de Animais – CEUAs. Embora a maioria das instituições de 

pesquisa e universidades brasileiras já possuam suas CEUAs com diferentes 

denominações, estas deverão se credenciar no CONCEA e portanto seguir suas 

normas. Alem disso, obrigatoriamente devem fazer parte das CEUAs veterinários, 

biólogos, docentes, pesquisadores e representante de sociedade protetora de animais. 

Portanto, o CONCEA é a instância colegiada multidisciplinar de caráter 

normativo, consultivo, deliberativo e recursal, criada pela Lei 11.794, de 08 de outubro 

de 2008, para coordenar os procedimentos de uso de animais em ensino e pesquisa 

científica. A partir de sua criação o CONCEA já lançou a Resolução Normativa no 01, 

esclarecendo melhor as atribuições das CEUAs e dos pesquisadores que fazem uso de 

animais. Esta resolução, juntamente com a Lei Arouca estão transcritas a seguir. 

No Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná, as primeiras 

tentativas de criar regras e procedimentos adequados para a manipulação de animais 

foram feitas por volta do ano de 2000. Estes esforços iniciais culminaram com a criação 

do então Comitê de Ética em Experimentação Animal (CEEA) pela Portaria 01/03 BL 

por iniciativa de pesquisadores de diversos departamentos do Setor que trabalhavam 

com pesquisa em animais. Este Comitê regulamentou as atividades de pesquisa no 

Setor de Ciências Biológicas por muitos anos, inclusive na ausência de uma Legislação 
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Federal que regulamentasse suas ações. Em decorrência da aprovação da Lei 11.794 

em 2008 o Comitê começou, à medida que novas instruções eram enviadas do 

Ministério da Ciência e Tecnologia, a adequar-se a nova Legislação e em 01 de março 

de 2011 foi aprovado o novo regimento interno e o CEEA, englobando características 

necessárias à nova legislação que incluíram entre outras coisas uma composição 

específica (pesquisadores, veterinários, biólogos e representante de ONG) passou a 

chamar-se Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA/BIO). 

Paralelamente, existiam na UFPR, outras comissões de ética independentes em 

outros setores da Universidade como no Setor de Ciências Agrárias e no Setor de 

Saúde.  Em meados de 2011, a UFPR criou, por necessidade da Lei 11.794 uma 

comissão que pudesse fazer um estudo e regulamentar a existência de diversas 

comissões em uma única instituição. Este grupo de pesquisadores, composto 

basicamente por integrantes das diferentes comissões propôs então uma melhor 

estruturação, inclusive com justificativa (e portanto atendendo a legislação) para as 

CEUAs da UFPR. Em 22 de dezembro de 2011 foram então definitivamente criadas e 

reconhecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR, através da 

Resolução 86/11 três CEUAs: a CEUA/BIO–UFPR, com sede no Setor de Ciências 

Biológicas, que preferencialmente aprecia projetos e procedimentos didáticos 

utilizando animais de pequeno porte e silvestres, a CEUA/AG–UFPR, com sede no Setor 

de Ciências Agrárias que preferencialmente aprecia projetos e procedimentos 

didáticos envolvendo animais de produção e domésticos e a CEUA/PALOTINA–UFPR, 

com sede em Palotina que avaliará os projetos daquele campus, independentemente 

dos animais envolvidos. 

O Regimento Interno da CEUA/BIO–UFPR e a Resolução 86/11 do CEPE citados 

acima podem ser encontrados no sítio do Setor de Ciências Biológicas 

(http://www.bio.ufpr.br), no link COMITÊS E COMISSÕES > CEUA/BIO–UFPR  > 

Regimento. 

 

 

A LEI AROUCA - LEI NO 11.794, DE 8 DE OUTUBRO DE 2008 E A RESOLUÇÃO 

NORMATIVA NO 1 DO CONCEA 

 



 16  

 Abaixo, transcrevemos na íntegra a Lei No 11.794 ou Lei Arouca, que 

acreditamos deva ser de conhecimento de todos os pesquisadores e técnicos que 

utilizam animais em seus experimentos, sejam eles procedentes de biotério de criação 

ou animais silvestres. 

 

LEI No 11.794, DE 8 DE OUTUBRO DE 2008 

Regulamenta o inciso VII do § 1o do art. 225 da Constituição Federal, estabelecendo 

procedimentos para o uso científico de animais; revoga a Lei no 6.638, de 8 de maio de 

1979; e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o A criação e a utilização de animais em atividades de ensino e pesquisa científica, 

em todo o território nacional, obedece aos critérios estabelecidos nesta Lei. 

 

§ 1o A utilização de animais em atividades educacionais fica restrita a: 

I - estabelecimentos de ensino superior; 

II - estabelecimentos de educação profissional técnica denível médio da área 

biomédica. 

 

§ 2o São consideradas como atividades de pesquisa científica todas aquelas 

relacionadas com ciência básica, ciência aplicada, desenvolvimento tecnológico, 

produção e controle da qualidade de drogas, medicamentos, alimentos, 

imunobiológicos, instrumentos, ou quaisquer outros testados em animais, conforme 

definido em regulamentopróprio. 

 

§ 3o Não são consideradas como atividades de pesquisa as práticas zootécnicas 

relacionadas à agropecuária. 
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Art. 2º  O disposto nesta Lei aplica-se aos animais das espécies classificadas como filo 

Chordata, subfilo Vertebrata , observada a legislação ambiental. 

 

Art. 3o Para as finalidades desta Lei entende-se por: 

I - filo Chordata: animais que possuem, como características exclusivas, ao menos na 

fase embrionária, a presença de notocorda, fendas branquiais na faringe e tubo 

nervoso dorsal único; 

II - subfilo Vertebrata : animais cordados que têm, como características exclusivas, um 

encéfalo grande encerrado numa caixa craniana e uma coluna vertebral; 

III - experimentos: procedimentos efetuados em animais vivos, visando à elucidação de 

fenônemos fisiológicos ou patológicos, mediante técnicas específicas e 

preestabelecidas; 

IV - morte por meios humanitários: a morte de um animal em condições que 

envolvam, segundo as espécies, um mínimo de sofrimento físico ou mental. 

 

Parágrafo único.  

Não se considera experimento: 

I - a profilaxia e o tratamento veterinário do animal que deles necessite; 

II - o anilhamento, a tatuagem, a marcação ou a aplicação de outro método com 

finalidade de identificação do animal, desde que cause apenas dor ou aflição 

momentânea ou dano passageiro; 

III - as intervenções não-experimentais relacionadas às práticas agropecuárias. 

 

CAPÍTULO II 

DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL – CONCEA 

 

Art. 4º  Fica criado o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal - 

CONCEA. 

 

Art. 5º  Compete ao CONCEA: 

I - formular e zelar pelo cumprimento das normas relativas à utilização humanitária de 

animais com finalidade de ensino e pesquisa científica; 
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II - credenciar instituições para criação ou utilização de animais em ensino e pesquisa 

científica; 

III - monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternativas que substituam a 

utilização de animais em ensino e pesquisa; 

IV - estabelecer e rever, periodicamente, as normas para uso e cuidados com animais 

para ensino e pesquisa, em consonância com as convenções internacionais das quais o 

Brasil seja signatário; 

V - estabelecer e rever, periodicamente, normas técnicas para instalação e 

funcionamento de centros de criação, de biotérios e de laboratórios de 

experimentação animal, bem como sobre as condições de trabalho em tais instalações; 

VI - estabelecer e rever, periodicamente, normas para credenciamento de instituições 

que criem ou utilizem animais para ensino e pesquisa; 

VII - manter cadastro atualizado dos procedimentos de ensino e pesquisa realizados ou 

em andamento no País, assim como dos pesquisadores, a partir de informações 

remetidas pelas Comissões de Ética no Uso de Animais - CEUAs, de que trata o art. 8o 

desta Lei; 

VIII - apreciar e decidir recursos interpostos contra decisões das CEUAs; 

IX - elaborar e submeter ao Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, para 

aprovação, o seu regimento interno; 

X - assessorar o Poder Executivo a respeito das atividades de ensino e pesquisa 

tratadas nesta Lei. 

 

Art. 6º  O CONCEA é constituído por: 

I - Plenário; 

II - Câmaras Permanentes e Temporárias; 

III - Secretaria-Executiva. 

 

§ 1º  As Câmaras Permanentes e Temporárias do CONCEA serão definidas no 

regimento interno. 

 

§ 2º  A Secretaria-Executiva é responsável pelo expediente do CONCEA e terá o apoio 

administrativo do Ministério da Ciência e Tecnologia. 
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§ 3º  O CONCEA poderá valer-se de consultores ad hoc de reconhecida competência 

técnica e científica, para instruir quaisquer processos de sua pauta de trabalhos. 

 

Art. 7º  O CONCEA será presidido pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia e 

integrado por: 

I - 1 (um) representante de cada órgão e entidade a seguir indicados: 

a) Ministério da Ciência e Tecnologia; 

b) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; 

c) Ministério da Educação; 

d) Ministério do Meio Ambiente; 

e) Ministério da Saúde; 

f) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

g) Conselho de Reitores das Universidades do Brasil - CRUB; 

h) Academia Brasileira de Ciências; 

i) Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência; 

j) Federação das Sociedades de Biologia Experimental; 

l) Colégio Brasileiro de Experimentação Animal; 

m) Federação Nacional da Indústria Farmacêutica; 

II - 2 (dois) representantes das sociedades protetoras de animais legalmente 

estabelecidas no País. 

 

§ 1º  Nos seus impedimentos, o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia será 

substituído, na Presidência do CONCEA, pelo Secretário-Executivo do respectivo 

Ministério. 

 

§ 2º  O Presidente do CONCEA terá o voto de qualidade. 

 

§ 3º  Os membros do CONCEA não serão remunerados, sendo os serviços por eles 

prestados considerados, para todos os efeitos, de relevante serviço público. 

 

CAPÍTULO III 
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DAS COMISSÕES DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS – CEUAs 

 

Art. 8º  É condição indispensável para o credenciamento das instituições com 

atividades de ensino ou pesquisa com animais a constituição prévia de Comissões de 

Ética no Uso de Animais - CEUAs. 

 

Art. 9º  As CEUAs são integradas por: 

I - médicos veterinários e biólogos; 

II - docentes e pesquisadores na área específica; 

III - 1 (um) representante de sociedades protetoras de animais legalmente 

estabelecidas no País, na forma do Regulamento. 

 

Art. 10º  Compete às CEUAs: 

I - cumprir e fazer cumprir, no âmbito de suas atribuições, o disposto nesta Lei e nas 

demais normas aplicáveis à utilização de animais para ensino e pesquisa, 

especialmente nas resoluções do CONCEA; 

II - examinar previamente os procedimentos de ensino e pesquisa a serem realizados 

na instituição à qual esteja vinculada, para determinar sua compatibilidade com a 

legislação aplicável; 

III - manter cadastro atualizado dos procedimentos de ensino e pesquisa realizados, ou 

em andamento, na instituição, enviando cópia ao CONCEA; 

IV - manter cadastro dos pesquisadores que realizem procedimentos de ensino e 

pesquisa, enviando cópia ao CONCEA; 

V - expedir, no âmbito de suas atribuições, certificados que se fizerem necessários 

perante órgãos de financiamento de pesquisa, periódicos científicos ou outros; 

VI - notificar imediatamente ao CONCEA e às autoridades sanitárias a ocorrência de 

qualquer acidente com os animais nas instituições credenciadas, fornecendo 

informações que permitam ações saneadoras. 

 

§ 1º  Constatado qualquer procedimento em descumprimento às disposições desta Lei 

na execução de atividade de ensino e pesquisa, a respectiva CEUA determinará a 
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paralisação de sua execução, até que a irregularidade seja sanada, sem prejuízo da 

aplicação de outras sanções cabíveis. 

 

§ 2º  Quando se configurar a hipótese prevista no § 1o deste artigo, a omissão da CEUA 

acarretará sanções à instituição, nos termos dos arts. 17 e 20 desta Lei. 

 

§ 3º  Das decisões proferidas pelas CEUAs cabe recurso, sem efeito suspensivo, ao 

CONCEA. 

 

§ 4º  Os membros das CEUAs responderão pelos prejuízos que, por dolo, causarem às 

pesquisas em andamento. 

 

§ 5º  Os membros das CEUAs estão obrigados a resguardar o segredo industrial, sob 

pena de responsabilidade. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS CONDIÇÕES DE CRIAÇÃO E USO DE ANIMAIS PARA ENSINO E PESQUISA 

CIENTÍFICA 

 

Art. 11º Compete ao Ministério da Ciência e Tecnologia licenciar as atividades 

destinadas à criação de animais, ao ensino e à pesquisa científica de que trata esta Lei. 

 

§ 1º  ( VETADO) 

 

§ 2º  ( VETADO) 

 

§ 3º  ( VETADO) 

 

Art. 12º  A criação ou a utilização de animais para pesquisa ficam restritas, 

exclusivamente, às instituições credenciadas no CONCEA. 

 



 22  

Art. 13º  Qualquer instituição legalmente estabelecida em território nacional que crie 

ou utilize animais para ensino e pesquisa deverá requerer credenciamento no 

CONCEA, para uso de animais,desde que, previamente, crie a CEUA. 

 

§ 1º  A critério da instituição e mediante autorização do CONCEA, é admitida a criação 

de mais de uma CEUA por instituição. 

 

§ 2º  Na hipótese prevista no § 1o deste artigo, cada CEUA definirá os laboratórios de 

experimentação animal, biotérios e centros de criação sob seu controle. 

 

Art. 14º  O animal só poderá ser submetido às intervenções recomendadas nos 

protocolos dos experimentos que constituem a pesquisa ou programa de aprendizado 

quando, antes, durante e após o experimento, receber cuidados especiais, conforme 

estabelecido pelo CONCEA. 

 

§ 1º  O animal será submetido a eutanásia, sob estrita obediência às prescrições 

pertinentes a cada espécie, conforme as diretrizes do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, sempre que, encerrado o experimento ou em qualquer de suas fases, for 

tecnicamente recomendado aquele procedimento ou quando ocorrer intenso 

sofrimento. 

 

§ 2º Excepcionalmente, quando os animais utilizados em experiências ou 

demonstrações não forem submetidos a eutanásia, poderão sair do biotério após a 

intervenção, ouvida a respectiva 

CEUA quanto aos critérios vigentes de segurança, desde que destinados a pessoas 

idôneas ou entidades protetoras de animais devidamente legalizadas, que por eles 

queiram responsabilizar-se. 

 

§ 3º Sempre que possível, as práticas de ensino deverão ser fotografadas, filmadas ou 

gravadas, de forma a permitir sua reprodução para ilustração de práticas futuras, 

evitando-se a repetição desnecessária de procedimentos didáticos com animais. 
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§ 4º O número de animais a serem utilizados para a execução de um projeto e o tempo 

de duração de cada experimento será o mínimo indispensável para produzir o 

resultado conclusivo, poupando- se, ao máximo, o animal de sofrimento. 

 

§ 5º Experimentos que possam causar dor ou angústia desenvolver-se-ão sob sedação, 

analgesia ou anestesia adequadas. 

 

§ 6º Experimentos cujo objetivo seja o estudo dos processos relacionados à dor e à 

angústia exigem autorização específica da CEUA, em obediência a normas 

estabelecidas pelo CONCEA. 

 

§ 7º É vedado o uso de bloqueadores neuromusculares ou de relaxantes musculares 

em substituição a substâncias sedativas, analgésicas ou anestésicas. 

 

§ 8º É vedada a reutilização do mesmo animal depois de alcançado o objetivo principal 

do projeto de pesquisa. 

 

§ 9º Em programa de ensino, sempre que forem empregados procedimentos 

traumáticos, vários procedimentos poderão ser realizados num mesmo animal, desde 

que todos sejam executados durante a vigência de um único anestésico e que o animal 

seja sacrificado antes de recobrar a consciência. 

 

§ 10º Para a realização de trabalhos de criação e experimentação de animais em 

sistemas fechados, serão consideradas as condições e normas de segurança 

recomendadas pelos organismos internacionais aos quais o Brasil se vincula. 

 

Art. 15º  O CONCEA, levando em conta a relação entre o nível de sofrimento para o 

animal e os resultados práticos que se esperam obter, poderá restringir ou proibir 

experimentos que importem em elevado grau de agressão. 
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Art. 16º  Todo projeto de pesquisa científica ou atividade de ensino será 

supervisionado por profissional de nível superior, graduado ou pós-graduado na área 

biomédica, vinculado a entidade de ensino ou pesquisa credenciada pelo CONCEA. 

 

CAPÍTULO V 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 17º As instituições que executem atividades reguladas por esta Lei estão sujeitas, 

em caso de transgressão às suas disposições e ao seu regulamento, às penalidades 

administrativas de: 

I - advertência; 

II - multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

III - interdição temporária; 

IV - suspensão de financiamentos provenientes de fontes oficiais de crédito e fomento 

científico; 

V - interdição definitiva. 

 

Parágrafo único. A interdição por prazo superior a 30 (trinta) dias somente poderá ser 

determinada em ato do Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, ouvido o CONCEA. 

 

Art. 18º Qualquer pessoa que execute de forma indevida atividades reguladas por esta 

Lei ou participe de procedimentos não autorizados pelo CONCEA será passível das 

seguintes penalidades administrativas: 

I - advertência; 

II - multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

III - suspensão temporária; 

IV - interdição definitiva para o exercício da atividade reguladanesta Lei. 

 

Art. 19º  As penalidades previstas nos arts. 17 e 18 desta Lei serão aplicadas de acordo 

com a gravidade da infração, os danos que dela provierem, as circunstâncias 

agravantes ou atenuantes e os antecedentes do infrat o r. 
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Art. 20º As sanções previstas nos arts. 17 e 18 desta Lei serão aplicadas pelo CONCEA, 

sem prejuízo de correspondente responsabilidade penal. 

 

Art. 21º A fiscalização das atividades reguladas por esta Lei fica a cargo dos órgãos dos 

Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde, da Educação, da 

Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente, nas respectivas áreas de competência. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 22º As instituições que criem ou utilizem animais para ensino ou pesquisa 

existentes no País antes da data de vigência desta Lei deverão: 

I - criar a CEUA, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, após a regulamentação 

referida no art. 25 desta Lei; 

II - compatibilizar suas instalações físicas, no prazo máximo de 5 (cinco) anos, a partir 

da entrada em vigor das normas estabelecidas pelo CONCEA, com base no inciso V do 

caput do art. 5º desta Lei. 

 

Art. 23º O CONCEA, mediante resolução, recomendará às agências de amparo e 

fomento à pesquisa científica o indeferimento de projetos por qualquer dos seguintes 

motivos: 

I - que estejam sendo realizados sem a aprovação da CEUA; 

II - cuja realização tenha sido suspensa pela CEUA. 

 

Art. 24º Os recursos orçamentários necessários ao funcionamento do CONCEA serão 

previstos nas dotações do Ministério da Ciência e Tecnologia. 

 

Art. 25º Esta Lei será regulamentada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

Art. 26º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 27º Revoga-se a Lei no 6.638, de 8 de maio de 1979. 



 26  

 

Brasília, 8 de outubro de 2008; 187º da Independência e 120º da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Tarso Genro 

Reinhold Stephanes 

José Gomes Temporão 

Miguel Jorge 

Luiz Antonio Rodrigues Elias 

Carlos Minc 

 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1, DE 9 DE JULHO DE 2010 do CONSELHO NACIONAL DE 

CONTROLE DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL 

 

Dispõe sobre a instalação e o funcionamento das Comissões de Ética no Uso de Animais 

(CEUAs). 

 

O Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal - CONCEA, no uso de suas 

atribuições legais e regulamentares, e, tendo em vista o disposto no inciso V do art. 5º 

da Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, resolve: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. A composição, instalação e o funcionamento das Comissões de Ética no Uso de 

Animais (CEUAs) observarão o disposto nesta Resolução Normativa, de acordo com o 

estabelecido pela Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS - CEUA 
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Art. 2º. Qualquer instituição legalmente estabelecida em território nacional, que crie 

ou utilize animais para ensino ou pesquisa científica, deverá constituir ou estar 

vinculada a uma CEUA para requerer credenciamento no CONCEA. 

§ 1º. As instituições devem reconhecer o papel legal das CEUAs, observar suas 

recomendações e promover sua capacitação em ética e em cuidados e uso de animais 

em experimentação, assegurando o suporte necessário para o cumprimento de suas 

obrigações, em especial as que se destinam à supervisão das atividades de criação, 

ensino ou pesquisa científica com animais. 

§ 2º. A CEUA é o componente essencial para aprovação,controle e vigilância das 

atividades de criação, ensino e pesquisa científica com animais, bem como para 

garantir o cumprimento das normas de controle da experimentação animal editadas 

pelo CONCEA.  

§ 3º. Uma instituição que não possua CEUA poderá ter seus projetos didáticos ou 

científicos avaliados por CEUA de outra instituição credenciada no CONCEA, mediante 

assinatura de convênio específico para este fim.  

 

Art. 3º. O responsável legal da instituição constituirá e nomeará os integrantes da 

CEUA. 

 

Art. 4º. As CEUAs são integradas por: 

I - médicos veterinários e biólogos; 

II - docentes e pesquisadores na área específica, que utilizam animais no ensino ou 

pesquisa científica. 

III - 1 (um) representante de sociedades protetoras de animais legalmente constituídas 

e estabelecidas no País. 

§ 1º. As CEUAs deverão ser compostas por, no mínimo, cinco membros titulares e 

respectivos suplentes, designados pelos representantes legais das instituições, e serão 

constituídas por cidadãos brasileiros de reconhecida competência técnica e notório 

saber, de nível superior, graduado ou pós-graduado, e com destacada atividade 

profissional em áreas relacionadas ao escopo da Lei nº 11.794, de 2008. 

§ 2º. O responsável legal da instituição nomeará o coordenador e o vice-coordenador 

entre os membros da CEUA. 



 28  

§ 3º. Caberá às CEUAs, sempre que houver necessidade de alteração do seu 

coordenador, do vice-coordenador ou de seus membros, atualizar as informações 

registradas no Cadastro das Instituições de Uso Científico de Animais - CIUCA. 

Ministério da Ciência e Tecnologia 

.§ 4º. Na falta de manifestação de indicação de representantes de sociedades 

protetoras de animais legalmente constituídas e estabelecidas no País, na forma 

prevista no inciso III deste artigo, as CEUAs deverão comprovar a apresentação de 

convite formal a, no mínimo, três entidades. 

§ 5°. Na hipótese prevista no § 4º deste artigo, as CEUAs poderão convidar consultor 

ad hoc, com notório saber e experiência em uso ético de animais, enquanto não 

houver indicação formal de sociedades protetoras de animais legalmente constituídas 

e estabelecidas no País. 

 

Art. 5º. A critério da instituição e mediante autorização do CONCEA, é admitida mais 

de uma CEUA por instituição. 

§ 1º. Na hipótese prevista no caput deste artigo, o CONCEA analisará caso a caso o 

pleito institucional sobre a criação de CEUA adicional. 

§ 2º. Sempre que uma CEUA for desativada, o responsável legal da instituição deverá 

informar o fato ao CONCEA, de forma justificada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

do encerramento das atividades da CEUA e indicar qual CEUA ficará responsável pelas 

unidades que se encontravam sob sua responsabilidade, observado o disposto no § 2° 

do art. 4° desta Resolução Normativa, quando for o caso. 

§ 3º. Caso seja comunicada ao CONCEA a ausência de funcionamento de alguma CEUA, 

o fato deverá constar da pauta da reunião subseqüente à sua comunicação para 

deliberação do Conselho. 

 

Art. 6º. Compete às CEUAs: 

I - cumprir e fazer cumprir, no âmbito de suas atribuições, o disposto na Lei n.º 11.794, 

de 8 de outubro de 2008, nas demais normas aplicáveis e nas Resoluções Normativas 

do CONCEA;  

II - examinar previamente os protocolos experimentais ou pedagógicos aplicáveis aos 

procedimentos de ensino e de projetos de pesquisa científica a serem realizados na 
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instituição à qual esteja vinculada, para determinar sua compatibilidade com a 

legislação aplicável;  

III - manter cadastro atualizado dos protocolos experimentais ou pedagógicos, 

aplicáveis aos procedimentos de ensino e projetos de pesquisa científica realizados na 

instituição ou em andamento, enviando cópia ao CONCEA, por meio CIUCA; 

IV - manter cadastro dos pesquisadores e docentes que desenvolvam protocolos 

experimentais ou pedagógicos, aplicáveis aos procedimentos de ensino e projetos de 

pesquisa científica, enviando cópia ao CONCEA, por meio do CIUCA; 

V - expedir, no âmbito de suas atribuições, certificados que se fizerem necessários 

perante órgãos de financiamento de pesquisa, periódicos científicos ou outras 

entidades; 

VI - notificar imediatamente ao CONCEA e às autoridades sanitárias a ocorrência de 

qualquer acidente envolvendo animais nas instituições credenciadas, fornecendo 

informações que permitam ações saneadoras; 

VII - investigar acidentes ocorridos no curso das atividades de criação, pesquisa e 

ensino e enviar o relatório respectivo ao CONCEA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data do evento; 

VIII - estabelecer programas preventivos e realizar inspeções anuais, com vistas a 

garantir o funcionamento e a adequação das instalações sob sua responsabilidade, 

dentro dos padrões e normas definidas pelo CONCEA; 

IX - solicitar e manter relatório final dos projetos realizados na instituição, que 

envolvam uso científico de animais; 

X - avaliar a qualificação e a experiência do pessoal envolvido nas atividades de 

criação, ensino e pesquisa científica, de modo a garantir o uso adequado dos animais; 

XI - divulgar normas e tomar decisões sobre procedimentos e protocolos pedagógicos 

e experimentais, sempre em consonância com as normas em vigor; 

XII - assegurar que suas recomendações e as do CONCEA sejam observadas pelos 

profissionais envolvidos na criação ou utilização de animais; 

XIII - consultar formalmente o CONCEA sobre assuntos de seu interesse, quando julgar 

necessário; 

XIV - desempenhar outras atribuições, conforme deliberações do CONCEA; 
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XV - incentivar a adoção dos princípios de refinamento, redução e substituição no uso 

de animais em ensino e pesquisa científica; e 

XVI - determinar a paralisação de qualquer procedimento em desacordo com a Lei 

11.794, de 2008, na execução de atividades de ensino e de pesquisa científica, até que 

a irregularidade seja sanada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis. 

 

§ 1o Quando se configurar a hipótese prevista no inciso XVI deste artigo, a omissão da 

CEUA acarretará sanções à instituição, nos termos dos arts. 17 e 20 da Lei 11.794, de 

2008. 

§ 2o Das decisões proferidas pelas CEUAs cabe recurso, sem efeito suspensivo, ao 

CONCEA. 

§ 3o Os membros das CEUAs responderão pelos prejuízos que, por dolo, causarem às 

atividades de ensino ou de pesquisa científica propostas ou em andamento. 

§ 4o Os membros das CEUAs estão obrigados a resguardar os direitos de propriedade 

intelectual e segredo industrial, sob pena de responsabilidade. 

 

Art. 7º. A CEUA deverá realizar reuniões ordinárias pelo menos uma vez a cada 

semestre e, extraordinárias, quando necessário. 

Parágrafo único. A reunião deverá ser registrada em ata. 

 

Art. 8º. A CEUA deverá encaminhar anualmente ao CONCEA, por meio do CIUCA, 

relatório das atividades desenvolvidas, até o dia 31 (trinta e um) de março do ano 

subsequente, sob pena de suspensão das atividades. 

 

CAPÍTULO III 

DOS PESQUISADORES, DOCENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Art. 9º. Aos pesquisadores, docentes e responsáveis técnicos por atividades 

experimentais, pedagógicas ou de criação de animais compete: 

I - assegurar o cumprimento das normas de criação e uso 

ético de animais; 

II - submeter à CEUA proposta de atividade, especificando os protocolos a serem 

adotados; 
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III - apresentar à CEUA, antes do início de qualquer atividade, as informações e a 

respectiva documentação, na forma e conteúdo definidos nas Resoluções Normativas 

do CONCEA; 

IV - assegurar que as atividades serão iniciadas somente após decisão técnica favorável 

da CEUA e, quando for o caso, da autorização do CONCEA; 

V - solicitar a autorização prévia à CEUA para efetuar qualquer mudança nos 

protocolos anteriormente aprovados; 

VI - assegurar que as equipes técnicas e de apoio envolvidas nas atividades com 

animais recebam treinamento apropriado e estejam cientes da responsabilidade no 

trato dos mesmos; 

VII - notificar à CEUA as mudanças na equipe técnica; 

VIII - comunicar à CEUA, imediatamente, todos os acidentes com animais, relatando as 

ações saneadoras porventura adotadas; 

IX estabelecer junto à instituição responsável mecanismos para a disponibilidade e a 

manutenção dos equipamentos e da infraestrutura de criação e utilização de animais 

para ensino e pesquisa científica; 

X - fornecer à CEUA informações adicionais, quando solicitadas, e atender a eventuais 

auditorias realizadas. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 10º. As CEUAs deverão ser registradas no Cadastro das Instituições de Uso 

Científico de Animais - CIUCA. 

 

Art. 11º. As CEUAs, no prazo de um ano, contado da publicação desta Resolução 

Normativa, deverão elaborar ou adequar seu Regimento Interno. 

 

Art.12º. O CONCEA deliberará sobre situações não previstas nesta Resolução 

Normativa. 

 

Art. 13º. A presente Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
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SERGIO MACHADO REZENDE 

Presidente do Conselho 

 

 

PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ANIMAIS À 

CEUA/BIO – UFPR 

Aleksander R. Zampronio 

 

 Em primeiro lugar, os pesquisadores e professores envolvidos com uso de 

animais devem atentar para o fato de que são necessários 2 tipos de licença: licença 

para projeto ou aula prática e a licença pessoal. A licença para projeto/aula prática é 

concendida ao coordenador do projeto e sua equipe ou ao professor responsável para 

a execução de determinados procedimentos. A licença pessoal tem a finalidade de 

garantir que todas as pessoas envolvidas conhecem a legislação que envolve o uso de 

animais, os procedimentos de anestesia e eutanásia, os princípios de redução, 

substituição e refinamento dos experimentos, o funcionamento do biotério, os 

cuidados a serem dispensados com os animais, etc. Abaixo descrevemos a 

documentação e os procedimentos necessários para obtenção dessas licenças. 

 

Licença de Projeto 

 

 A CEUA/BIO–UFPR procurando atender as normas estabelecidas pelo CONCEA 

adotou o Formulário Unificado para solicitação de autorização para uso de animais em 

ensino e/ou pesquisa. Este formulário pode ser encontrado no sítio do Setor de 

Ciências Biológicas, em Comitês e Comissões, CEUA/BIO-UFPR, Formulários ou no 

seguinte endereço: 

 

http://www.bio.ufpr.br/?q=node/203 

 

A solicitação de parecer da CEUA/BIO-UFPR sobre um projeto de pesquisa deve 

ser feita pelo coordenador do projeto com vínculo empregatício com a UFPR. Caso o 
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coordenador do projeto não tenha vínculo com a UFPR (por exemplo, professores de 

outras instituições credenciados em programas de pós-graduação da UFPR), o 

coordenador precisa documentar sua participação no programa de pós-graduação. 

Também será necessário o CPF do coordenador para abertura do processo. 

Ainda, nos casos onde um docente pesquisador da UFPR é somente um dos 

integrantes do projeto (embora não seja o coordenador, os estudos envolvendo 

animais serão feitos nas dependências da UFPR) este poderá solicitar o parecer do 

CEUA/BIO-UFPR em nome do coordenador. A CEUA/BIO-UFPR não aceita solicitação 

de parecer diretamente do discente. A solicitação de parecer do CEUA/BIO-

UFPR sobre uma aula prática deve ser feita pelo professor responsável pela disciplina 

ou pelo departamento (em caso de aulas ministradas à diversas disciplinas) com 

vínculo empregatício com a UFPR. 

 

Para solicitação de parecer de projeto é preciso apresentar os seguintes documentos: 

a) Carta de encaminhamento do coordenador solicitando a emissão de parecer pelo 

CEUA/BIO-UFPR. 

b) Formulário unificado para solicitação de autorização para uso de animais em ensino 

e/ou pesquisa (disponível abaixo) devidamente preenchido. 

c) Comprovante de aprovação do mérito do projeto (Extrato de Ata Departamental ou 

do Colegiado do Curso de Pós-Graduação, Parecer de Consultor ad-hoc, Parecer de 

Banca Examinadora, Parecer de Projetos submetidos à Agências de Fomento que 

mencionem que o mérito do projeto foi reconhecido, etc).  

 

NESTE NOVO FORMULÁRIO NÃO É NECESSÁRIO ENVIAR O PROJETO DE PESQUISA. 

NO ENTANTO, NOS CASOS QUE JULGAR NECESSÁRIO, A CEUA PODERÁ SOLICITAR O 

PROJETO DE PESQUISA AO COORDENADOR. 

 

Para solicitação de parecer de aula prática é preciso apresentar os seguintes 

documentos: 

a) Carta de encaminhamento do chefe do departamento ou do professor responsável 

solicitando a emissão de parecer pelo CEUA/BIO-UFPR. 
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b) Formulário unificado para solicitação de autorização para uso de animais em ensino 

e/ou pesquisa (disponível abaixo) devidamente preenchido. 

c) Comprovante de aprovação da importância da aula para a(s) disciplina(s) (Extrato de 

Ata Departamental ou do Colegiado do Curso de Pós-Graduação). 

 

A lista de fármacos com a DCB (Denominação Comum Brasileira) da Anvisa, 

necessária para o preenchimento do formulário também está disponível na página da 

CEUA/BIO–UFPR. É possível que algumas substâncias que o pesquisador irá utilizar não 

estejam na lista DCB. Caso isso ocorra, basta o pesquisador indicar que esta substância 

não consta na lista. 

No caso de utilização de animais silvestres é importante que o pesquisador 

obtenha a autorização para o desenvolvimento dos seus trabalhos junto aos órgãos 

competentes. O IBAMA e o Instituto Chico Mendes fornecem estas autorizações 

através do sistema SISBIO no seguinte endereço: http://www.icmbio.gov.br/sisbio . 

Algumas autorizações para coleta em reservas regionais do estado do Paraná também 

podem ser conseguidas através do Instituto Ambiental do Paraná. Maiores 

informações podem ser obtidas no sítio do Instituto. Nestes casos, é importante 

anexar uma cópia da autorização destes órgãos junto à documentação que seguirá 

para a CEUA/BIO–UFPR. 

No caso de animais adquiridos em estabelecimentos comerciais é importante 

que o pesquisador também se certifique que o estabelecimento possui autorização 

para o comércio de animais. Assim,  a fim de evitar o tráfico de animais, a CEUA/BIO–

UFPR solicita que os pesquisadores enviem juntamente com o processo, 

documentação comprovando que o estabelecimento possui esta autorização, em geral 

uma cópia do alvará de funcionamento do estabelecimento. 

Os documentos devem ser encaminhados à DIREÇÃO DO SETOR DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS onde será aberto um processo. Os processos devem ser abertos somente 

pela Direção do Setor e não pela secretaria do Departamento. A direção do Setor de 

Ciências Biológicas providencia um protocolo ao coordenador onde consta o número 

do processo que poderá ser utilizado para consultas futuras. A CEUA/BIO-UFPR se 

reúne, geralmente, na primeira terça-feira do mês. Portanto, desde a chegada até a 

análise de um processo e emissão de parecer há um intervalo que pode variar de 45 a 
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60 dias. Portanto, torna-se imperativo que o pesquisador leve em conta este prazo 

antes de iniciar seus trabalhos. 

 

Licença Pessoal 

 Todos os pesquisadores que farão uso de animais, seja em aulas práticas, seja 

em projetos de pesquisa, sem exceção, deverão obter uma licença pessoal. Assim, é 

importante que o pesquisador/professor, ao enviar o formulário de pesquisa ou aula 

prática verifique se todos os participantes possuem esta licença pessoal. 

 Para obter esta licença pessoal, o pesquisador deve participar do curso de 

treinamento em manipulação de animais que é oferecido pela CEUA/BIO–UFPR e pela 

CBIOT/BL-UFPR. Após o término do curso, será feita uma avaliação com questões 

objetivas e os requerentes que atingirem nota 7,0 nesta avaliação receberão uma 

autorização para o trabalho com animais.  É importante salientar que os pesquisadores 

ou professores portadores de licença tem responsabilidades. Algumas destas 

responsabilidades já foram esclarecidas na Resolução Normativa no 1 do CONCEA, 

apresentada acima. Em sequência, apresentamos estas responsabilidades de uma 

maneira mais específica. A autoridade conferida por esta licença pessoal é sujeita às 

condições abaixo apresentadas. Licenças podem ser revogadas ou variar de acordo 

com a violação de condições. 

 

Responsabilidades dos portadores de licença. 

1) Nenhum licenciado deve executar procedimentos para os quais não lhe foi dada 

autoridade e treinamento apropriado. 

2) Nenhum licenciado poderá executar um procedimento regulamentado a menos que 

autorizado por uma Licença de Projeto. 

3) Nenhum licenciado poderá executar um procedimento regulamentado como uma 

exibição para o público em geral, mesmo que este procedimento seja gravado para 

exibição. A exibição de procedimentos regulamentados por licenciados somente 

poderá ser feitas com intuito acadêmico (aulas práticas), desde que autorizadas pela 

CEUA e direcionadas para um público específico (alunos de graduação e pós-graduação 

regularmente matriculados). 
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4) Nenhum licenciado poderá executar um procedimento regulamentado com 

bloqueadores neuromusculares substituindo agentes anestésicos. 

5) A utilização de bloqueadores neuromusculares em animais vivos deverá ser 

expressamente autorizada na Licença de Projeto ou de Aula Prática, nos termos da Lei. 

6) A menos que seja autorizado pela CEUA nos projetos, os licenciados somente 

podem executar um procedimento em lugar(es) específico(s) para tais procedimentos, 

ou seja, em laboratórios definidos do SCB. 

7) O portador de licença deve providenciar para que qualquer animal que, na 

conclusão de uma série de procedimentos para uma proposta específica, esteja 

sofrendo ou possa vir a sofrer efeitos adversos seja imediatamente e 

humanitariamente morto: 

a) por uma pessoa competente utilizando um método apropriado  

b) ou por outro método autorizado no certificado do projeto, desde que por uma 

pessoa também autorizada a utilizar este método. 

8) Nenhum animal que tenha completado uma série de procedimentos 

regulamentados para uma proposta particular pode ser re-utilizado conforme descrito 

na lei 11.794. 

9) Se o coordenador do projeto solicitar que um animal seja morto porque o 

coordenador acredita que ele esteja sob intenso sofrimento, ele deve ser prontamente 

e humanitariamente morto de acordo com o ítem 7 acima. 

10) É responsabilidade do licenciado ter certeza de que as caixas de contenção dos 

animais estejam devidamente identificadas. A identificação deve ser tal que o pessoal 

do biotério ou o coordenador do projeto possa identificar e contatar o responsável e 

tirar dúvidas sobre o procedimento pelo qual os animais estejam passando. 

11) O licenciado é primariamente o responsável pelo bem estar dos animais sob sua 

responsabilidade e nos quais ele(a) está executando procedimentos regulamentados; o 

licenciado deve ter certeza que os animais estejam propriamente monitorados e 

cuidados, e se necessário tomar as devidas precauções, incluindo o uso apropriado de 

sedativos, analgésicos, tranquilizantes e anestésicos, para prevenir ou reduzir ao nível 

mínimo consistente com os objetivos do procedimento qualquer dor, sofrimento, 

aflição ou desconforto causado aos animais. 
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12) É de responsabilidade do licenciado avisar ao coordenador do projeto, assim que 

possível, quando qualquer procedimento tenha excedido os limites descrito. 

13) Em todas as circunstâncias onde um animal está sendo ou tenha sido submetido à 

um procedimento regulamentado e esteja em dor ou desconforto severo (acima 

daqueles previstos e autorizados) deve ser imediatamente e humanitariamente morto 

de acordo com o ítem 7. 

13) É de responsabilidade do licenciado providenciar as condições necessárias para o 

cuidado e bem estar do animal durante qualquer período quando o licenciado não 

esteja presente. 

14) É de responsabilidade do licenciado providenciar que, quando necessário, o 

veterinário seja consultado e o tratamento obtido. 

15) O licenciado está sujeito à supervisão do coordenador do projeto ou da CEUA/BIO–

UFPR quando estes julgarem necessário a fim de conferir se todos os procedimentos 

estão sendo executados com competência. 

16) Antes que cada animal ou grupo de animais que tenham sido submetidos à 

procedimentos regulamentados sejam liberados na natureza, a uma fazenda, ou para 

uso como animal de estimação, o licenciado deve ter certeza que este procedimento 

esteja previsto no Projeto. 

17) Quando a anestesia (seja geral, regional ou local) é utilizada, deve ser de 

profundidade suficiente para prevenir o animal de estar consciente da dor proveniente 

do procedimento regulamentado. 

18) Os Licenciados devem tomar todos os cuidados para certificar-se que Licenças 

Pessoais de outros pesquisadores que trabalharão juntos e Licenças de Projetos sejam 

obtidas antes de executar qualquer procedimento, certificando-se que todos estejam 

cientes da natureza das suas responsabilidades e das condições permitidas em suas 

licenças. 

19) É importante que o licenciado mantenha registros em seus protocolos dos 

procedimentos executados, de eventuais necessidades de analgesia, de cuidados 

tomados com os animais, enfim, de quaisquer procedimentos utilizados para aliviar a 

dor e o sofrimento dos animais. 
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HISTÓRICO SOBRE A EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL 

Giovanny A. C. A. Mazzarotto 

 

Os animais são utilizados em experimentos desde a época de cientistas como 

Galeno, Aristóteles, Hipócrates em trabalhos que buscavam avaliar as semelhanças 

anatômicas entre órgãos sadios e patológicos com aqueles observados em seres 

humanos e outros animais.  De maneira geral, a evolução das ciências biológicas - e de 

todas as suas vertentes – valeram do estudo em animais.  

A utilização de animais de laboratório em pesquisa biomédica tem auxiliado a 

elucidação de mecanismos biológicos, desenvolvimento de fármacos, além de 

proporcionar a geração de insumos biotecnológicos com alto valor agregado.  

A pesquisa científica requer animais de qualidade, o que só pode ser alcançado 

através da padronização de metodologias voltadas à criação e manutenção destes 

animais. Resumidamente, a padronização visa à manutenção da integridade genética 

do animal, controle e erradicação de doenças (sanitária) e redução de variáveis do 

ambiente criatório do animal. Estas medidas proporcionam o bem estar, a melhoria da 

qualidade sanitária e genética dos animais, além de promover saúde e segurança da 

equipe envolvida no biotério. Estas melhorias permitem a obtenção de resultados mais 

acurados e reprodutíveis mesmo com a utilização de um número cada vez menor de 

animais. 

 A experimentação animal é uma prática remota datada de períodos anteriores 

ao nascimento de Cristo. Porém, tratava-se de uma ciência de caráter de cunho mais 

observacional que se baseava na anotação dos caracteres observados sem fazer 

intervenções experimentais nos animais. Os seres humanos foram utilizados, antes 

mesmo de outros animais, em estudos para fins descritivos. Há muitos séculos atrás as 

práticas de dissecação e necropsia eram realizadas, em geral, em escravos e 

condenados. Estes procedimentos foram sendo abolidos em decorrência de 

interferências religiosas e legislativas. Quando a utilização de humanos foi proibida em 

tais estudos os pesquisadores passaram a utilizar os animais em estudos fisiológicos e 

de patologia. 

 Como exemplo de estudo de observação é possível citar o estudo comparativo 

de Aristóteles (384-322 a.C). Aristóteles comparou os órgãos de animais e do homem e 
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estabeleceu semelhanças e diferenças de funcionamento. Outro exemplo de estudo de 

observação é o de Hipócrates (480-377 a.C), o qual utilizou várias espécies de animais 

para estabelecer as primeiras teorias sobre contaminação do ambiente e disseminação 

de doenças. Harvey (1578-1657) utilizou sapos, rãs caranguejos, cobras, cães, 

camarões, bovinos, coelhos e outras espécies para descrever os mecanismos dos 

movimentos do coração.   

A segunda etapa de estudos com animais foi denominada de   intervencionista, 

isto é, experimental. Neste caso as condições de ambiente, fisiológicas, alimentares dos 

animais eram modificadas de modo a permitir a obtenção dos dados experimentais. 

Nesta linha, Reaumur (1683-1757) foi considerado um dos criadores da experimentação 

animal em biologia. Este pesquisador utilizou pássaros e insetos para estabelecer 

diversos fenômenos biológicos. Stephan Hales (1790) demonstrou a diferença da 

pressão sanguínea enrte veias e artérias através do estudo com diferentes espécies de 

animais.  

Ao longo dos séculos o homem tem estudado diferentes espécies de animais. 

Estes estudos permitiram que fossem realizadas comparações entre vários tipos de 

populações de animais. De modo geral, os animais empregados em experimentação 

classificam-se em: silvestres, domésticos e de laboratório.  

Os animais de laboratório, alvo do curso de manipulação animal na 

experimentação do setor de ciências biológicas da UFPR, serão abordados com mais 

ênfase neste texto. De maneira geral os animais denominados “animais de laboratório” 

possuem características que permitem a maior facilidade do emprego destes animais 

em pesquisas biomédicas. Estas características são: 

 

1. Fácil observação e manutenção  

2. Prole numerosa 

3. Possuem ciclos vitais curtos tais como gestação, lactação, puberdade, maturidade 

sexual 

4. De fácil padronização genética 

5. Permitem transplantes ou transmissão de tumores 

6. Permitem a padronização do ambiente 

7. Disponibilidade de informações básicas sobre a fisiologia dos animais de 



 40  

crescimento dos animais (Fig. 1) 

8. Tamanho corporal reduzido, o que permite melhor alojamento dos animais 

 

 

Figura 1: Ilustração mostrando a tabela de crescimento/pelagem/idade de três 
linhagens de camundongos comumente usados em experimentação.  
Fonte: www.jax.org/ 
 

 

 

AS ESPÉCIES ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO 

Giovanny A. C. A. Mazzarotto 

 

Nas áreas das ciências biomédicas que utilizam animais para experimentos por 

diferentes motivos nem sempre as pesquisas são realizadas com os próprios seres 

estudados como, por exemplo, seres humanos. Neste caso as pesquisas valem-se dos 

modelos biológicos capaz de representar o fato que se deseja estudar. É válido ressaltar 

que o modelo não precisa ser uma cópia idêntica do ser estudado, embora devam 

apresentar qualidades e propriedades essenciais da situação/ser/hipótese que se 

deseja estudar.  Pensando no estabelecimento de modelos alguns animais ganharam 

destaque devido ao seu pequeno porte, fácil manuseio, reprodução rápida, prole 

numerosa, docilidade, fácil adaptação, além de apresentarem características fisiológicas 

e genéticas bem conhecidas. Os animais que somam estas características são 

conhecidos como espécies convencionais de laboratório e são listados abaixo: 
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• Camundongo (Mus musculus) 

• Rato (Rattus novergicus) 

• Cobaia (Cavia porcellus) 

• Hamster (Mesocrisetus auratus) 

• Coelho (Oryctolagus cuniculus) 

 

Dentre estas espécies as mais utilizadas em experimentação, 

aproximadamente, 90% são camundongos e ratos (Fig. 2).  A manipulação genética 

destes animais através de acasalamentos dirigidos permitiu o estabelecimento de 

várias linhagens, com determinadas características, apropriadas para cada tipo de 

experimento. Devido ao grau de utilização dos camundongos e ratos, neste texto serão 

abordadas somente as características destes dois animais. 

 

Figura 2: Perfil da utilização de animais em pesquisa na União Européia obtido do 
FELASA (2007).  
Fonte: www.felasa.ue 
 
 

1. Características das espécies convencionais de laboratório  

1.1. Ratos  
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 Entre as várias espécies de ratos que existem, a mais utilizada em pesquisas 

biomédicas é a de Rattus norvergicus. Este animal originou-se na Ásia chegando à 

Europa no século XVIII entre 1728-1730, e nos Estados Unidos da América em 1775. 

Esse rato foi o primeiro animal a ser domesticado para propósitos científicos. O 

primeiro trabalho de pesquisa feito com este animal foi realizado na França, em 1856, 

em um estudo para avaliar os efeitos da adrenalectomia.  

Os ratos Wistar são uma linhagem albina da espécie Rattus norvegicus, 

desenvolvida no Instituto Wistar na Filadélfia, em 1906, pelo fisiologista americano 

Henry Donaldson, pelo administrador científico Milton Greenman e a embriologista 

Helen Dean King. A linhagem Wistar é hoje a mais utilizada em pesquisas biomédicas. 

Esta utilização foi favorecida por inúmeras pesquisas realizadas pelo Dr. Donaldson e 

sua equipe onde foram obtidos dados de curvas de crescimento do animal (Tab. 1), do 

crânio, do esqueleto e de vários órgãos individuais. A somatória destes dados foi 

publicada no livro "The Rat: Data and References Tables for the Albino Rat (Mus 

norvegicus albinis) and the Norway Rat (Mus norvegicus)", com a primeira edição 

datada de 1915.  

Ratos Wistar possuem orelhas alongadas com ponta arredondada, cabeça 

grande e comprimento da cauda sempre menor que o comprimento corporal. A 

gestação dura de 20 a 22 dias e o desmame ocorre com 17 a 19 dias de idade. São 

animais dóceis e com boa capacidade de aprendizado, com esta última característica 

favorecendo o emprego destes animais em estudos de comportamento. A partir da 

linhagem Wistar, foram desenvolvidas as linhagens Sprague Dawley e Long-Evans.   

Os ratos Wistar são albinos e heterogênicos. Quando mantido em condições 

apropriadas é um animal dócil, de fácil manejo com alta taxa reprodutiva. Modelo 

utilizado para diversos propósitos como na reumatologia, endocrinologia, ortopedia 

etc.  

 

Tabela 1: Peso de ratos Wistar Macho e Fêmea de acordo com a idade do animal 
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Fonte: http://www.criver.com/ 

 

1.2. Camundongos  

 

Atualmente, dependendo da especificidade do experimento os camundongos 

são mais utilizados do que os ratos. O camundongo Mus musculus foi introduzido nas 

pesquisas por chineses e japoneses que criavam estes animas para fins de 

domesticação. Existem registros que mostram que o camundongo já era empregado 

em pesquisas antes do século XVII. Em 1615, William Harvey publicou um trabalho 

sobre reprodução e circulação do sangue e tornou-se um dos precursores dos estudos 

de fisiologia animal. Em 1804, Joseph Priestley, a quem se deve a descoberta do 

oxigênio, utilizou camundongos para demonstrar que os vegetais eram capazes de 

reciclar o ar poluído por animais.  

Animais de várias espécies tem sido utilizados ao longo desses últimos dois 

séculos de desenvolvimento científico, mas dentre todos eles o camundongo é o mais 

intensamente utilizado e o mais profundamente conhecido cientificamente. Oriundo 

dos camundongos domésticos acredita-se que tenha se disseminado da Ásia para a 

Europa. 

O camundongo (Mus musculus) durante o séc. XIX transformou-se em um 

importante modelo para pesquisas de laboratório. A partir de 1900, com a descoberta 
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das leis de Mendel, se tornou também um importante modelo experimental para os 

estudos da nova ciência que estava surgindo, a Genética. Novas teorias sobre a 

herança foram desenvolvidas utilizando-se de animais de laboratório, como Drosophila 

e camundongos. Em 1909, Clarence Cook Little iniciou a produção de linhagem 

geneticamente pura a partir de um casal portador de mutações recessivas para genes 

responsáveis pela herança da cor da pelagem: diluted, brown e non agouti.. Através de 

acasalamentos entre irmãos por 20 gerações consecutivas, foi obtida a primeira 

linhagem consanguínea (inbred) que foi chamada de dba (atualmente DBA). 

O camundongo pertence à classe Mammalia, ordem Rodentia, família Muridae, 

gênero Mus e espécie Mus musculus. São animais que apresentam orelhas 

arredondadas e o comprimento da cauda maior que a do corpo. São facilmente 

manipulados, pois são pequenos, prolíferos, apresenta período de gestação curto (em 

torno de 19 a 21 dias) e desmame em torno de 21 dias, é de fácil domesticação e 

manutenção. Devido a estas características tornou-se um animal bastante usado na 

experimentação animal. Além disso, o conhecimento definido sobre a genética dos 

camundongos de experimentação tem possibilitado pesquisas na área da genética, da 

embriologia, da nutrição, da farmacologia e da imunologia. 

 

Nas tabelas 2 e 3 estão apresentadas características gerais importantes para o 

conhecimento do experimentador sobre camundongos e ratos. 

  

Tabela 2: Características gerais de camundongos e ratos  

 Camundongo Ratos 

Peso ao nascer (g) 1-2 5-6 

Início da alimentação sólida (dias) 12-13 12 

Alimentação (g/peso corpóreo/dia) 
15 g/100 g de peso 

animal/dia 

10 g/100 g de peso 

animal/dia 

Água (mL/peso corpóreo/dia) 
15 mL/100 g de 

peso animal/dia 

10-12 mL/100 g de 

peso animal/dia 

Temperatura ambiente recomendada (ºC) 24-25 21-23 

Umidade relativa do ar (%) 40-60% 40-60% 
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Desmame (dias) 21 21 

Peso ao desmame (dias) 10-12 30-50 

Peso da fêmea adulta (g) 18-35 250-400 

Peso do macho adulto (g) 20-40 300-400 

Longevidade (anos) 2-3 3-4 

Freqüência cardíaca (b.p.m.) * 300-650 260-450 

Freqüência respiratória (m.p.m.)** 60-220 70-115 

Temperatura corpórea retal (ºC) 36,5-38,0 35,9-37,5 

Pressão arterial (sistólica/diastólica) 113/81 116/90 

Número de cromossomos 40 42 

*b.p.m. = batimentos por minuto; ** m.p.m. = movimentos por minuto 
Fonte: Baseado em Mezadri et al (2004), Sirois (2008) e Tambourgui et al. (2010) com modificações 

 

 

Tabela 3: Características reprodutivas de camundongos e ratos 

 Camundongos Ratos 

Início da vida reprodutiva em fêmeas e 

machos (dias) 
40-50 70-80 

Duração do ciclo estral (dias) 4-5 4-5 

Duração da receptividade sexual (horas) 10-20 10-20 

Tempo de gestação (dias) 19-21 20-22 

Cio pós-parto  Fértil Fértil 

Número de filhotes por ninhada  6-12 6-12 

Fonte: Tambourgui et al. (2010)  

 

 

O PRINCIPIO DOS 3 Rs 

Giovanny A. C. A. Mazzarotto 

 

 Em 1959, durante a reunião da Associação americana de ciência de animais de 

laboratório, o zoologista William M. S. Russel e o microbiologista Rex L. Burch 

apresentaram um trabalho denominado Principles of humane experimental technique 



 46  

onde estabeleceram o princípio dos 3 Rs em pesquisas animais. Os 3 Rs significam: 

substituição (replace), redução (reduce) e refinamento (refine). Neste livro, os autores 

propõem que os usuários apliquem o princípio em busca da humanização às atividades 

didáticas e científicas, aconselhando a redução do número de animais utilizados nos 

experimentos, substituição de modelos animais por métodos alternativos e a 

minimização do sofrimento dos animais.  

 

1. Substituição (replacement) 

 

Definição: qualquer método científico capaz de substituir o uso de animais 

vertebrados vivos por materiais sem sensibilidade ou por animais com sistema nervoso 

menos desenvolvido. 

 Segundo o Fundo de Alternativas ao Uso de Animais em Experimentação 

(FRAME), os métodos alternativos podem ser: 

• Uso de pesquisa bibliográfica visando a compilação de resultados pré-existentes 

• Uso de modelos matemáticos e computacionais 

• Uso de técnicas físico-químicas 

• Uso de técnicas in vitro 

• Acompanhamento de humanos pós-comercialização de drogas e compilação de 

dados epidemiológicos 

 

É importante apontar que a substituição apresenta duas direções: a substituição 

total e a substituição parcial. 

 A substituição total não utiliza animal em nenhuma das etapas do experimento. 

Exemplo é o teste de potência de algumas vacinas antes realizadas em Hamster, mas 

que hoje passam por processos analíticos, principalmente, espectrometria, que buscam 

avaliar a presença de porções imunogênicas em um lote vacinal. 

 A substituição parcial utiliza animais em alguma etapa da pesquisa, embora 

exista uma redução expressiva do número de animais usados. Como exemplo de 

substituição parcial é possível citar pesquisas que utilizam células de animais, que por 

sua vez são mantidas em cultivo, para utilização em ensaios de toxicidade que antes 

eram realizados diretamente nos animais.  
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 De maneira geral, quando possível, é importante que o pesquisador busque pela 

substituição total para evitar o uso de animais em quaisquer das etapas do 

experimento.  

 

2. Redução (Reduction) 

 

Definição: redução é a capacidade de obter melhor qualidade da informação, 

usando um número menor de animais. Podem ser citados como métodos de redução: 

• Tratamentos estatísticos: experimentos baseados em cálculos experimentais 

para definir o melhor número amostral proporcionam a geração de resultados 

mais confiáveis e que evitam o uso desnecessário de animais.  

• Escolha da espécie ou linhagem: define qual a linhagem mais apropriada para o 

experimento que se deseja realizar, possibilitando a redução do número de 

animais utilizados. Nas diferentes linhagens existem variações intrínsecas que 

podem influenciar a qualidade dos dados obtidos, bem como o número de 

animais utilizados. O uso de linhagens isogênicas, isto é, com homozigose de 

alelos próxima de 98,6% diminuem o fator da variabilidade genética.  

•  Realização de estudos–piloto: são estudos de menor porte que muitas vezes 

permitem estimar qual seria o efeito do estudo em uma escala maior ou para 

verificar a viabilidade do experimento.  

 

3. Refinamento (Refinement) 

 

Definição: Russel e Burch definiram como refinamento como sendo todas as 

modificações feitas no protocolo de pesquisa capazes de reduzir a incidência ou a 

gravidade do medo, dor, desconforto dos animais durante as situações experimentais. 

Outra definição segundo o FRAME, refinamento é qualquer alteração de procedimentos 

capazes de minimizar a dor ou sofrimento do animal desde o seu nascimento até sua 

morte.  

 Os exemplos de métodos de refinamento são: 

• Educação e treinamento: é importante que a equipe envolvida no experimento 

esteja treinada a conhecer a biologia e os hábitos do animal, as técnicas de 
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contenção adequadas para cada espécie, quais as metodologias mais adequadas 

tais como tamanho das agulhas, quais adjuvantes, qual o grau de irritação que 

estes podem provocar ao animal,  com que freqüência os animais podem ser 

manipulados entre outros. 

• Procedimentos experimentais: uso de métodos anestésicos e analgésicos no 

pré, trans e pós-operatório, análise prévia detalhada dos procedimentos 

experimentais, adequação de fármacos ao modelo do estudo entre outros. 

• Enriquecimento ambiental: evidências científicas demonstram que modificações 

no ambiente dos animais podem resultar em melhorias, não só para o bem estar 

do animal, como também para o melhor desenvolvimento de suas funções 

biológicas. 

 

 

MÉTODOS ALTERNATIVOS AO USO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO 

Giovanny A. C. A. Mazzarotto 

 

 Em 1760, Fergusson demonstrava preocupação com os métodos bárbaros em 

testes com animais. Jeremy Benthan, no século XIX, lançou os seguintes dizeres: “a 

questão não se os animais raciocinam, ou se eles podem falar, mas sim se eles podem 

sofrer...”. Nesta linha de pensamento, o inglês Marshall Hall, propôs algumas maneiras 

para diminuir a dor imposta aos animais durante a experimentação. Segundo Marsall, 

os animais de grande porte deveriam ser substituídos por animais “inferiores” na escala 

zoológica. Mais recentemente, em 1978, os defensores europeus dos direitos dos 

animais iniciaram a campanha para a abolição do método de Draize, utilizado para 

avaliar a irritação ocular por produtos cosméticos.  

 A busca por métodos alternativos busca suprir lacunas tanto na área 

experimental como na área educacional. Em termos de ensino, a experimentação 

animal pode ser substituída sem causar prejuízos muito sérios ao aprendizado. Na área 

de educação veterinária estão disponíveis modelos para ensino e treinamento de 

cirurgias, suturas entre outros procedimentos. Existem modelos de cães e gatos, de 

diferentes tamanhos que simulam respiração, digestão, sistema circulatório entre 

outros parâmetros fisiológicos. Na prática experimental com roedores é possível citar 
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um boneco de rato, produzido em silicone, que permite o treinamento de 

administração de substâncias via oral, peritoneal, intravenosa, além de apresentar 

tubos na cauda preenchidos de líquido para mimetizar sangue.  

 Outro recurso alternativo é o da utilização de simuladores na área farmacológica. 

Com este recurso e possível avaliar o efeito da administração de agonistas e 

antagonistas e suas conseqüências sobre modificações de pressão arterial ou 

respiração. Outros recursos alternativos são listados abaixo: 

• LAL (Limulus Amoebocyte Lysate) – capaz de substituir o ensaio de pirogênio em 

coelhos. O método é baseado na reação entre a endotoxina e o substrado de 

LAL. Dependendo do método utilizado, quando a endotoxina está presente 

ocorre coagulação (método gel-clot) ou liberação de cor (método cromogênico). 

• HET-CAM (Membana cório-alantóide de embrião de galinha) – método capaz de 

substituir o método de irritação ocular e de mucosas Os vasos da membrana 

cório-alantóide apresentam reações às substâncias irritantes. 

• Citotoxicidade – compreende técnicas que usam parâmetros de morte ou 

alterações fisiológicas de diferentes linhagens celulares. 

• Pele reconstituída – utiliza fragmentos de pele humana com os quais podem ser 

utilizados em estudos para observar alterações histológicas e de liberação de 

mediadores inflamatórios 

  

Alguns cientistas apontam a experimentação animal como uma metodologia 

inadequada, na qual muitas vezes o modelo experimental é inútil para gerar dados que 

poderiam ser extrapolados aos seres humanos. Outros afirmam que a experimentação 

animal é fundamental para o avanço científico e que é necessário utilizar os animais 

para se obter os benefícios advindos das pesquisas. Embora as pesquisas tenham 

permitido um avanço considerável no desenvolvimento da ciência e tecnologia sob a 

ótica moral e ética o ideal seria a não utilização de animais em experimentos quando 

houver modelos substitutos fidedignos. Todavia, vale ressaltar que para substituir um 

animal não basta somente que o método alternativo seja estabelecido. O modelo 

criado deve passar por um processo de validação prévio e aprovado por órgãos 

competentes para ser atestado como um modelo substitutivo capaz de gerar 

resultados iguais ou superiores àqueles obtidos com o uso de animais 



 50  

 O conceito dos 3 Rs tornaram-se um marco para proporcionar o bem estar 

animal durante processos experimentais e de ensino. Com as exigências das legislações 

vigentes internacionais e nacionais, como a Lei Arouca, aumentou a necessidade de 

adequação da pesquisa aos princípios dos 3 Rs. 

  

 

ZOONOSES DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO: BIOSSEGURANÇA APLICADA AO 

BIOTERISMO E EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL 

Giovanny A. C. A. Mazzarotto 

 

Alguns animais são carreadores de microrganismos sem, no entanto, 

apresentar manifestações clínicas da doença.  

Zoonoses, por definição geral, são doenças que podem ser transmitidas dos 

animais para humanos e vice-versa, sendo de caráter ocupacional em pessoas que 

trabalham em biotérios. Os animais carreiam grande variedade de microrganismos na 

pele, pelos, sistemas digestório, respiratório e urogenital, eliminando-os nas fezes, 

urina e secreções. Alguns desses microrganismos causam sintomas nos seres humanos 

enquanto outros são considerados oportunistas, pois causam danos somente em 

pessoas imunodeprimidas. 

O camundongo de laboratório (Mus musculus) podem transmitir leptospirose, 

micoplasmose, pasteurelose, raiva, febre da mordedura do rato,  salmonelose, 

coriomeningite linfocítica e a hantavirose. O vírus da coriomeningite linfocítica causa 

uma doença semelhante à gripe com complicações neurológicas, enquanto a infecção 

pelo hantavírus causa doença que culmina na falência renal ou complicações 

respiratórias graves.  

O coelho (Oryctolagus cuniculus) é uma potencial fonte de infecção de 

bactérias patogênicas para os humanos, especialmente aquelas que causam diarréia 

como a salmonelose. 

As medidas de biossegurança em biotério são basicamente as mesmas àquelas 

aplicadas em laboratórios de microbiologia. Porém, em biotérios os trabalhadores 

estão sujeitos a mordeduras, arranhões além da exposição constante para potenciais 
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alérgenos, tais como maravalha, pelos em suspensão, ar da sala contaminado 

proveniente de dutos de insuflamento sem manutenção periódica entre outros. 

Tanto as zoonoses como as alergias e acidentes por mordeduras ou arranhões 

podem ser evitados adotando-se as seguintes medidas: 

1. Uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) como avental ou outra roupa 

apropriada, gorro, luvas, máscara e óculos; 

2. Lavagem das mãos e/ou banho após a manipulação dos animais e/ou seus 

subprodutos; 

3. Atendimento às normas, aos procedimentos operacionais padrão (POPs), e as leis 

vigentes relativas à biossegurança, saúde ocupacional e ética na pesquisa com animais; 

4. Esterilização dos utensílios do biotério; 

5. Controle de roedores externos; 

6. Controle de água e alimentos dos animais; 

7. Manutenção preventiva de equipamentos de ar condicionado 

8. Atenção aos materiais usados na construção das salas ( quanto menos porosos 

melhor) 

9. Programas de quarentena e monitoramento sanitário 

10. Avaliação periódica da saúde dos trabalhadores 
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 MANIPULAÇÃO DE ANIMAIS 

Márcia Kiyoe Shimada 

 

 A história da experimentação animal se reveste de importantes descobertas de 

doenças virais, bacterianas, parasitárias, disfunções fisiológicas e mecanismos 

biológicos bem como suas formas de diagnóstico e tratamento. Outros benefícios como 

o desenvolvimento de insumos biológicos e técnicas cirúrgicas, hoje conhecidas por 

salvar milhares de vidas tanto humana como animal, tiveram os animais como os 

principais atores responsáveis pela contribuição para o progresso da ciência e 

tecnologia. Exemplos desta contribuição científica foram a descoberta da insulina no 

tratamento de diabéticos e o desenvolvimento de vacinas, soros e antibióticos. 

Atualmente, os estudos mais avançados em animais são baseados em animais 

geneticamente modificados e na terapia gênica (Tab. 1). 

  

Tabela 1: Período, espécies animais e seus principais usos na descoberta e no 
tratamento de diversas doenças: 
 

Período Espécies animais  Principais usos 
Antes de 1900 Cachorro 

Coelho 
Galinha  

Tratamento da raiva 
 
Tratamento da deficiência da vitamina do 
complexo B 

1900-1920 Vaca 
 
Cachorro 

Tratamento da varíola 
Estudos sobre a patogenia da tuberculose 
Tratamento de raquitismo 
Mecanismos de anafilaxia 

1920-1930 Cachorro 
 

Desenvolvimento da técnica de cateterismo 
cardíaco 
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Coelho 
 
Cachorro 

Descoberta da insulina e do mecanismo de 
diabetes 
Mecanismo do eletrocardiograma 

1930-1940 Gato Desenvolvimento de anticoagulantes 
Função de neurônios 

1940-1950 Macaco 
Coelho 
Rato 

Tratamento da artrite reumatóide 
 
Efeito terapêutico da penicilina em infecções 
bacterianas 

1950-1960 Macaco 
 
Rato 
 
Coelho 
Macaco 
Rato 
Rato e 
camundongo 

Descoberta do fator Rh do sangue  
Vacina da febre amarela 
Cultivo do vírus da poliomelite, o que levou ao 
desenvolvimento da vacina 
Desenvolvimento da quimioterapia para o 
tratamento do câncer 
 
Descoberta do DNA 

1960-1970 Rato e 
Camundongo 
Camundongo 

Desenvolvimento de fármacos antidepressivos 
Interpretação do código genético e seu papel 
na síntese de proteínas 

1970-1980 Macaco 
Porco 

Tratamento da lepra 
Desenvolvimento da tomografia 
computadorizada 

1980-1990 Rato e Coelho 
Rato e 
camundongo 

Desenvolvimento de anticorpos monoclonais 
Desenvolvimento de terapia genética 

Fonte: Cardoso (2002) 

 

 O uso de animais na experimentação nem sempre foi realizada com respeito. 

Segundo texto baseado em Frajblat (2006), “o desenvolvimento da ciência a favor do 

homem não pode e nem deve servir de alicerce para o uso indiscriminado e o 

desrespeito com os animais. É necessária uma postura ética frente à necessidade do 

desenvolvimento da ciência e a adoção de medidas que diminuam o sofrimento dos 

animais e favoreçam seu bem-estar. É importante lembrar sempre que a credibilidade 

do resultado da pesquisa depende do bem-estar vivenciado pelo animal durante sua 

realização, da sensibilidade do pesquisador para o entendimento de seus sofrimentos 

e necessidades e do bom senso nas tomadas de decisão e atitudes, principalmente por 

ser o homem, responsável pela natureza e as criaturas da terra.” 

O animal de laboratório designa qualquer animal utilizado em pesquisa ou 

ensino. São seres sencientes e devem ser vistos como um reagente biológico no 
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sentido da importância deles na experimentação. Tudo que o circunda, de uma ou 

outra forma, pode exercer influências nas características deste reagente. Portanto, é 

importante que se tenha conhecimento da biologia e das características das espécies 

mais utilizadas. Desta forma, é possível criar um ambiente mais adequado para a 

espécie e manipulá-lo de forma correta, evitando ao máximo as alterações de sua 

homeostasia fazendo com que estes animais sejam modelos experimentais confiáveis.  

Os principais animais convencionais de laboratório são: rato, camundongo, 

coelho, cobaia e hamster. Os animais de laboratório mais utilizados são os ratos e 

camundongos e isso se deve às suas características biológicas: tamanho reduzido, ciclo 

reprodutivo curto, prole numerosa, nutrição variada, adaptação ao ambiente, fácil 

domesticação e manuseio (sociabilidade) e docilidade. Outras características 

adquiridas é o albinismo que facilita a marcação e visualização de experimentos 

realizados na pele.  

 

1. Contenção dos animais 

 A contenção é uma técnica utilizada para imobilizar os movimentos normais do 

animal. O emprego de um método ou dispositivo mais adequado à contenção física de 

cada espécie animal para exame físico, coleta de material biológico ou inoculação de 

substâncias, evita danos ou desconforto durante a intervenção. A contenção deverá ser 

realizada por um menor tempo possível para evitar estresse, portanto, o treinamento e 

a segurança do manipulador são bastante importantes. Contenções corretas beneficiam 

tanto o animal como o pesquisador, além de diminuir a excitação, de prevenir a fuga e 

as agressões ao manipulador como mordeduras e arranhões.  

 A incompetência de uma contenção pode causar sérias conseqüências ao animal 

de experimentação, como causar condição estressante e indesejável, desequilíbrio de 

funções orgânicas o que determina a ocorrência de alterações fisiológicas, muitas vezes 

imperceptíveis e, até mesmo predispô-los a patologias e mortes por má contenção.  

 Existem várias formas de contenção que é realizada de acordo com a espécie 

animal e o tipo de intervenção ou experimento. A contenção física pode ser manual 

(pelas mãos do manipulador) ou por meio de equipamentos e a contenção química por 

meio de anestésicos ou tranquilizantes. 

 



 55  

1.1. Contenção para camundongos 

 Para a contenção física dos camundongos, deve-se lembrar que são animais de 

pequeno porte, bastante ágeis e ativos, porém, são facilmente manipulados e contidos 

quando se realiza a imobilização de forma correta. Para efetuar o manejo por curtos 

períodos, como mudar o animal de uma gaiola para outra, a forma mais comum de 

conter o animal é segurando-o pela cauda. Outra alternativa para um breve transporte 

é conter o camundongo suavemente com as duas mãos em forma de concha para se 

sentir protegido. 

Para imobilizar o animal para algum procedimento, o ideal é que o camundongo 

tenha uma superfície irregular, como a tampa da caixa, onde possa se agarrar para que 

o manipulador possa segurar a pele dorso-cervical com os dedos indicador e polegar, 

virando-se a mão de maneira que o animal fique com o abdômen voltado para cima. 

Prende-se, em seguida, a cauda entre o dedo mínimo e a palma da mão ou entre o 

dedo anelar e mínimo. Nessa posição, o pesquisador fica com uma das mãos livres para 

realizar o procedimento (Fig. 1A-E). Por meio desta contenção é possível realizar 

administração pelas vias subcutâneo, intramuscular, intraperitoneal e oral. 

  

  
A B 
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Figura 1: Sequência mostrando a forma de contenção do camundongo pela cauda. 
Fonte: Os autores (2012)  

 

1.2. Contenção para ratos 

 Para ratos, o manuseio freqüente torna esses animais mais dóceis e fáceis de 

manusear, pois são bastante sociáveis. Uma compressão firme ao redor da caixa 

torácica restringe os movimentos, sem provocar desconforto. O animal pode ser 

contido com os dedos indicador e polegar ao redor da caixa torácica juntamente com os 

outros três dedos (Fig. 2A) ou com os dedos ao redor do pescoço e os outros três dedos 

contornando a caixa torácica (tronco) e as patas anteriores mantendo os dedos polegar 

e indicador atrás das mandíbulas (Fig. 2B). Em ambas as contenções deverá haver apoio 

do animal pela base da cauda. Por esta forma de contenção podemos realizar 

inoculações pelas vias subcutânea, intramuscular, intraperitoneal e oral. 

 

C D 

E 
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Figura 2: Formas de contenção para ratos.  
Fonte: Mezadri et al (2004) 

 

A outra forma de imobilizar os ratos é o método de Camila descrito por 

Rasmussen e Hoitinga (1999). Nesta técnica envolve-se a região da cabeça e toráx 

(aproximadamente 1/3 do corpo) com um pedaço de pano e com uma das mãos deverá 

pressionar firme e gentilmente a região do dorso do animal. Desta forma, reduzirá a 

probabilidade do rato de morder a mão do manipulador (Fig. 2C). Esse método permite 

que o experimentador faça a administração de substâncias pelas vias subcutânea, 

intramuscular e intraperitoneal sozinho.  

Ratos mais jovens devem ser acostumados ao manuseio gradualmente, já que 

são muito ativos e brincalhões. Esses animais também emitem ruídos que são 

vocalizações significativas de defesa ou medo. Portanto, é importante para os ratos 

recém-chegados a um novo ambiente uma socialização antes de iniciar qualquer 

processo de manipulação nos experimentos. 

 

1.3. Contenção para coelhos 

Os coelhos (Oryctolagus cuniculus) são animais sociáveis, porém bastante 

estressados e se assustam facilmente quando colocados em ambientes desconhecidos. 

Os machos apresentam uma agressividade maior que as fêmeas. Esses animais 

possuem como principal forma de defesa as patas posteriores que podem machucar 

gravemente um manipulador com as unhas se não for bem contido. Já em relação ao 

animal pelo fato do esqueleto ser relativamente leve e frágil, a má contenção pode 

provocar até a morte, pois o animal pode se debater provocando fraturas no membro 

A B C 



 58  

posterior e da coluna vertebral. Em outros casos, animais extremamente estressados 

podem vir a óbito por parada cardíaca. Convêm lembrar também que as orelhas dos 

coelhos são frágeis e sensíveis e não devem ser usados para contenção ou transporte.  

 Para o transporte correto de coelhos, a curtas distâncias, é suficiente segurar 

pela pele da região cervical apoiando os membros posteriores com a outra mão e 

segurando as patas para evitar que o animal arranhe (Fig. 3A). Outra forma segura é 

suspendendo o animal no ar pela pele da região da nuca e da lombar, impedindo o seu 

apoio (Fig. 3B). Para transporte a longas distâncias, o coelho deve ser mantido apoiado 

junto ao antebraço com a cabeça do animal voltado para dentro do cotovelo do 

manipulador (Fig. 3C). O animal pode também ser envolvido num pano para imobilizá-lo 

para o transporte (Fig. 3D)  

 

     

    

 
Figura 3: Formas de contenção para coelhos.  
 

 

 

 

  

Mezadri et al. (2004) 

http://medvet2009.blog.com/files/2011/01/7-Animais-de-
Laborat%C3%B3rio-final.pdf 

 

http://medvet2009.blog.com/files/2011/01/7-Animais-de-
Laborat%C3%B3rio-final.pdf 

 
Tambourgui et al (2010) 
 

A B 
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1.4. Contenção para cobaia 

A cobaia (Cavia porcellus) da variedade inglesa (Dunkin-Hartley, pelo curto e 

albina) é a mais usada em experimentação animal. É um animal bastante susceptível a 

situações estressantes podendo provocar, em uma simples contenção, a paralisia por 

alguns minutos ou até mesmo a morte. Se manejado corretamente, apresenta um 

comportamento dócil, sendo facilmente manipulados.  

A cobaia pode ser contida envolvendo a região torácica com as mãos e com 

outra, segurando os membros posteriores (Fig. 4). As fêmeas gestantes e filhotes 

necessitam de contenção mais cuidadosa. 

 

 

Figura 4: Forma de contenção para cobaia. 
                                         Fonte: Mezadri et al. (2004) 

 

 

1.5. Contenção para hamster 

O hamster (Mesocricetus auratus) é um animal bastante assustado, agressivo e 

susceptível a condições estressantes como a cobaia. Para manusear, o animal deverá 

estar acordado, pois se acordado assustado pode chegar a morder o manipulador.  

Porém, adaptam-se rapidamente ao manejo e ao tratador tornando-se dóceis. 

O transporte a curtas distâncias, o hamster pode ser contido segurando a pele 

da região dorso-cervical com os dedos em forma de pinça (Fig. 5A e B), envolvendo o 

animal com a mão em forma de concha (Fig. 5C) ou envolvendo-o com apenas uma das 

mãos do redor do corpo na altura do tórax.   
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Figura 5: Formas de contenção de hamster. 
                                  Fonte: Lapchik et al. (2009) 

 

 Em casos de manipulação rápida, aconselha-se que o animal seja imobilizado 

somente quando a equipe e/ou material estiver preparado. Esse cuidado evita estresse 

no animal, por manejo contínuo, e a mordida no manipulador. Todo método de 

contenção deve permitir a livre respiração e evitar comprimir com força o pescoço ou 

outra região, prejudicando a circulação normal do ar ou sangue. É muito comum na 

contenção manual, o manipulador inexperiente permanecer por um longo período com 

a pele do pescoço contido entre os dedos polegar e indicador e o animal iniciando um 

processo de hipóxia. Tomar bastante cuidado com descuidos desta natureza. 

Em experimentos de longo período é recomendável acostumá-lo com a 

presença do experimentador diariamente, pois tornará o animal mais dócil durante o 

manejo. A contenção manual possibilita o experimentador realizar procedimentos 

rápidos. O manipulador deverá ter segurança e firmeza e para isso é necessário um 

bom treinamento.   

 

B 

C 

A 
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Outra forma de contenção para camundongos e ratos é por meio de aparatos 

que pode ser improvisada utilizando objetos simples do dia-a-dia na pesquisa como 

tubo de PVC, caixas para ponteiras, tubos para centrifugação tipo Falcon, caixas de 

madeira confeccionadas para este fim e as fabricadas em acrílico (Fig. 6). É importante 

que o animal fique bem imobilizado no interior dos aparatos e haja sempre uma boa 

oxigenação, portanto, há necessidade sempre de uma abertura nas caixas no lado da 

cabeça com bordas protegidas para não machucar o animal. Por meio deste tipo de 

contenção é possível realizar administração de substâncias via intravenosa e coleta de 

sangue pelo corte da cauda, administração de substâncias via oral e intraperitoneal. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 6: Aparatos utilizados para contenção de ratos e camundongos. 

 

Para coelhos podem ser usados dois aparatos: um pano grosso tipo “campo 

cirúrgico” para enrolar o animal e imobilizá-lo ou caixas para contenção com uma 

abertura para a cabeça e se possível, uma abertura em cada lado da caixa na altura das 

patas posteriores (Fig. 7). As duas formas de contenção permitem o manipulador 

administrar drogas via oral, inocular ou coletar sangue utilizando as veias marginais da 

Fotos: Itamar Crispim 

Pereira (2001) http://www.procedureswithcare.org.uk/2010/intrave
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orelha e safena lateral.    

 

    

Figura 7: Aparatos utilizados para contenção de coelhos 

 

2.  Formas de identificação dos animais 

 Quando realizamos experimentos com animais, comumente montamos grupos 

para avaliar o resultado dos experimentos como respostas bioquímicas e imunológicas, 

reações comportamentais e outras análises. Para que haja a organização dos resultados 

de acordo com a pesquisa desenvolvida é necessário realizarmos antes a identificação 

dos lotes de animais. As fichas são utilizadas para identificar o protocolo da CEUA e o 

grupo de pesquisa além do início e término do experimento e observações importantes. 

É imprescindível que se coloque o contato (telefone fixo, celular e ramal) dos 

responsáveis e a ficha deve permanecer na gaiola até o final do experimento (Fig. 8).  

 

 

Figura 8: Ficha de identificação dos experimentos fornecida pelo biotério do Setor de 
Ciências Biológicas 

 

http://www.patinhascomrabos.com/2011_01_01_archive.html http://medvet2009.blog.com/files/2011/01/7-Animais-de-Laborat%C3%B3rio-final.pdf 
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Individualmente pode ser realizada a marcação dos animais. Existem diferentes 

formas de marcar os animais de laboratório e é importante que a forma de 

identificação não interfira nos resultados do experimento e também não provoque 

estresse ao animal. 

 A escolha do método de marcação fica a critério da espécie animal podendo ser 

utilizadas desde corte simples dos pêlos até a implantação de microchips subcutâneos. 

Alguns artifícios utilizados para marcação permanente como repique e perfuração das 

orelhas, tatuagem nas orelhas, patas ou cauda e uso de brincos causam dor e estresse 

aos animais, portanto, devem ser evitados.  

As formas menos estressantes de marcação são: corte do pêlo e uso de tinturas 

que coram os pêlos dos animais, como verde malaquita e solução de ácido pícrico e 

marcação com caneta de retroprojetor na base da cauda em ratos e camundongos. O 

inconveniente do corte do pêlo é que eles crescem rápido, devem ser usados para 

experimentos curtos até duas a três semanas. Já as tinturas são bastante indicadas para 

experimentos mais longos. O verde malaquita quando tingido no pêlo do animal 

perdura em torno de um mês e o ácido pícrico até cinco meses. Mesmo que a marcação 

dure bastante tempo, o experimentador deverá monitorar periodicamente se a tintura 

está se mantendo ou não, e se houver necessidade, tingir novamente. A marcação na 

base da cauda com caneta de retroprojetor também é válida, principalmente, para 

ratos e camundongos. Também é necessário realizar o monitoramento periódico da 

marcação.  

O tingimento com ácído pícrico pode ser realizado também para coelhos, cobaia 

e hamster. Nestes animais, a pelagem ou a parte interna da orelha pode ser utilizada 

para tingimento.  

  

3. Anatomia dos animais de laboratório 

O conhecimento sobre a anatomia dos animais de laboratório é importante para 

o procedimento correto, seguro, preciso e rápido de administração de substâncias por 

várias vias e na coleta de sangue e de órgãos durante os experimentos evitando o 

estresse ao animal. 

 

3.1. Camundongos e ratos 
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 A literatura sobre anatomia de roedores é escassa. As informações comumente 

não são encontradas em um único livro ou sítio devendo ser complementadas com 

várias literaturas. Algumas referências e sítios eletrônicos sobre anatomia de roedores 

podem ser encontrados em Princípios Éticos e Práticos do Uso de Animais de 

Experimentação (Guimarães & Mázaro, 2004) e endereços eletrônicos: 

http://plato.wilmington.edu/faculty/dtroike/mouse_anatomy.htm 

http://eulep.pdn.cam.ac.uk/Necropsy_of_the_Mouse/printable.php 

http://pt.scribd.com/doc/88510535/Anatomia-Do-Rato 

 Esses sítios mostram a anatomia de camundongos e ratos e o procedimento 

correto para uma necropsia em camundongos que não difere muito para o rato.  

 Os camundongos apresentam corpo fusiforme, são pequenos, as orelhas são 

arredondadas e a cauda um pouco longa que o comprimento do corpo. A cauda 

apresenta uma pelagem esparsa e as áreas do corpo sem pelos é relativamente grossa. 

Os membros anteriores contêm quatro dígitos e as posteriores, cinco. O rato é um 

mamífero com corpo fusiforme, a cauda é longa que constitui 85% do comprimento do 

corpo. A cauda é coberta por escamas sobrepostas e é mais longa em machos que em 

fêmeas. O número de dígitos nos membros é igual a dos camundongos.  

A anatomia interna é semelhante para ratos e camundongos. Em relação à 

anatomia, os ratos são semelhantes a qualquer monogástrico exceto pelo fato de não 

possuírem vesícula biliar, pois três dutos biliares partem diretamente do fígado para o 

duodeno e o pâncreas que se apresenta difuso pelo mesentério. Outra particularidade é 

a presença de glândulas de Harderian localizadas entre os olhos donde origina uma 

secreção porfirínica, a qual normalmente não é visualizada, exceto em casos de doença 

ou estresse. Os roedores não possuem glândulas sudoríparas, exceto no coxim plantar, 

portanto, os reguladores de temperatura não são eficientes adaptando-se mais ao frio 

que calor. Neste caso, a cauda apresenta uma função termorreguladora além de 

funcionar como órgão de equilíbrio e orientação de movimento. Os camundongos 

apresentam algumas diferenças anatômicas entre machos e fêmeas. Os machos 

apresentam o baço 50% maior em relação à fêmea. 

Outro ponto importante é saber diferenciar machos e fêmeas tanto para ratos 

como camundongos para que os manipuladores confiram sempre antes de iniciar o 
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experimento se os animais são do sexo escolhido para a pesquisa.  A distinção é 

realizada pela distância anatômica ano-genital que é maior nos machos que nas fêmeas 

(Fig. 9). 

 

 

Figura 9: Distinção entre macho e fêmea de ratos (A) e camundongos (B) realizada pela 
visualização da distância anatômica anogenital. 
Fonte: Mezadri et al. (2004) 

 

3.2. Coelhos 

 Os coelhos apesar do grande tamanho o esqueleto representa apenas 8% do seu 

peso corpóreo total, sendo, portanto, bastante frágil assemelhando a um esqueleto de 

um pássaro. 

 O coelho dificilmente vomita mesmo com estômago cheio. O pH deste órgão é 

de 1,0 a 2,0. É um animal herbívoro, monogástrico e seu ceco apresenta dez vezes o 

tamanho do estômago. O tempo de trânsito gastrointestinal é de 4 a 5 horas e para 

esvaziar o tubo digestivo é de 9 dias. São animais coprófagos.  

 A urina é espessa e cremosa pela presença de cristais de carbonato de cálcio, 

tem uma tonalidade amarelada que pela presença de porfirinas da dieta pode adquirir 

o tom castanho avermelhado. 

A sexagem é realizada pela distância ano-genital que no macho é maior que na 

fêmea. No desmame (30 - 45 dias) a diferenciação é bem notória nos genitais. O 

macho apresenta uma forma cilíndrica e na fêmea, forma de espiga (Fig. 10).  Nos 

adultos é possível a diferenciação pela visualização do saco escrotal. 

 

Mezadri et al., 2004) 

A 

B 
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Figura 10: Sexagem de coelhos. Macho (A) e fêmea (B). 

 

3.3. Cobaia 

 A cobaia é um roedor de corpo compacto e pequeno, pernas anteriores mais 

curtos que as posteriores. A cobaia é mais semelhante ao porco espinho e chinchila que 

aos ratos e camundongos. De todos os pequenos mamíferos de laboratório, o sistema 

reprodutor das cobaias é o mais parecido com o humano.  

 Apresentam dentes com crescimento contínuo, portanto, necessitam de algum 

material para desgastá-los. 

Para a sexagem faz-se uma leve pressão na região genital para evidenciar as 

estruturas. O macho tem uma abertura genital entre o orifício uretral e o ânus. A 

fêmea possui uma abertura em forma de U (a membrana vaginal) no espaço dito. Para 

expor esta membrana devem-se colocar os dedos, indicador e polegar de cada mão em 

ambos os lados da protuberância urogenital e separar suavemente os dedos 

exercendo certa pressão, revelando assim a membrana. Nos machos se palpam 

http://www.saudeanimal.com.br/artigo44.htm 

http://www.debmark.com/rabbits/sexing.htm http://www.debmark.com/rabbits/sexing.htm 

B A 
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facilmente os testículos e o pênis. Este último pode ser exteriorizado mediante uma 

ligeira pressão digital (Fig. 11).  

 

    

Figura 11: Sexagem de cobaia. Macho (A) e fêmea (B).  

Fonte: http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://www.cavyspirit.com/sexing.htm 

 

3.4. Hamster 

 O hamster apresenta uma anatomia semelhante ao dos roedores. Algumas 

particularidades são a presença de glândulas sebáceas pigmentadas na região do flanco 

após o arco costal que origina uma secreção de odor específico. Além disso, possuem 

uma pele abundante e flácida e são dotados de bolsas guturais (invaginações da parede 

bucal lateral) na região da bochecha até a região da escápula. A função dessas bolsas é 

para transporte de alimentos ou local para abrigar a ninhada quando a fêmea se sente 

ameaçada. 

 A sexagem pode ser realizada pela visualização da distância ano-genital como 

nos camundongos e ratos. Outra forma é a observação da região posterior do hamster 

que é mais pontiaguda no macho e, arredondada na fêmea (Fig. 12). 

 

 http://hamster-ratinho.blogspot.com.br/2008/01/sexo-dos-hamsters-cio-e-reproduo.html 

 

A B 

A 
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Figura 12: Sexagem em hamster (A). Fêmea (B) e macho (C). 
 

 

4. Vias de administração/inoculação 

 As vias de administração ou inoculação de substâncias (fármacos, imunógenos, 

microrganismos atenuados ou inativados) são semelhantes para camundongos, ratos, 

coelhos, cobaia e hamster. A escolha da via dependerá da espécie animal, da 

característica da substância e dos objetivos da pesquisa.  

 Existem duas formas de administração ou inoculação de substâncias. 1) Enteral, 

na qual utiliza o trato gastrointestinal e a administração é realizada via oral onde a 

substância é injetada por meio de seringa, na ração ou água e a orogástrica (gavagem) 

onde se utilizada um tubo metálico ou cânula plástica (com protetor nas bordas para 

evitar ferimentos no animal) ligados a uma seringa para introduzir a substância. 2) 

Parenteral: a inoculação de substâncias é realizada pelas vias subcutânea, 

intramuscular, intraperitoneal ou intravenosa.  

     Na forma parenteral é bastante importante considerar o calibre da agulha. Na 

figura 13 mostra a ampla variedade de agulhas existentes no mercado conforme o 

calibre e comprimento e são identificadas tanto pelo sistema inglês como pelo métrico.   

B C 
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Figura 13: Interpretação da identificação de agulhas de acordo com o calibre e o 
comprimento conforme o sistema inglês e métrico. 
Fonte: http://www.bd.com 

 

 A escolha da agulha é baseada na espécie do animal, via de inoculação e o tipo 

de solução a ser inoculada (aquosa ou oleosa). É importante conhecer o tipo de 

substância que está se administrando ou inoculando para evitar lesões, estresse ou 

óbitos dos animais. Evitar soluções oleosas quando a administração é por via 

endovenosa sendo permitidas apenas as aquosas. As soluções deverão apresentar pH 

fisiológico ou seja, próximo de 7,0 nunca ácido ou básico para evitar lesões ou necrose 

nos tecidos. Utilizar de preferência soluções a temperatura próximo do ambiente, pois 

as geladas podem assustar o animal e estressá-lo.  
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 Evitar reaproveitar as agulhas, sempre utilizar uma agulha para cada animal, pois 

uma vez que perfura a pele há uma perda do fio podendo, imperceptivelmente, lesar e 

causar dor desnecessária ao animal. A seringa nova vem com um espaço entre o 

êmbolo e a mesma onde existe uma pequena quantidade de uma emulsão importante 

para a lubrificação da ponta da agulha. Isso facilita com que a agulha deslize melhor no 

momento da penetração pela pele do animal. Quando tiver que inocular algum 

fármaco, desconectar esta agulha lubrificada, reconectar outra para coletar a 

substância. Em seguida, voltar a reconectar a agulha lubrificada para inocular no 

animal.   

 

4.1. Camundongos 

4.1. 1. Inoculação via subcutâneo 

 Esta é uma via de absorção mais lenta que a muscular. A absorção é lenta e 

gradual. Podemos utilizar duas formas de contenção para a inoculação via subcutânea 

em camundongos: segurando o animal pela região da nuca (Fig. 14A) ou lateralmente 

sob a pele da região lateral na altura da grade-costal realizando um leve arqueamento 

das costelas (Fig. 14B). Tomar cuidado ao utilizar esta via para que não perfure o dedo 

do manipulador e nem transpasse a pele do animal desperdiçando o material, 

principalmente, na primeira forma de contenção. 

 

   

Figura 14: Inoculação de substâncias via subcutâneo em camundongos. 
Fonte: Os autores (2012) 
 

 Para ratos também pode ser inoculada na região da nuca (Fig. 15A) ou na região 

dorsal na altura da lombar (Fig. 15B) tomando-se os mesmos cuidados descritos para 

camundongos. 

B A 
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Figura 15: Administração de substâncias via subcutânea em ratos 
Fonte: Mezadri et al. (2004) 
 

 

4.1.2. Inoculação via intramuscular 

 Por esta via utilizam-se os músculos mais volumosos como o quadríceps e a da 

região posterior da coxa (Fig. 16 e 17). Aplica-se pequenos volumes de substâncias e 

não deverá ser irritante. Antes de introduzir a agulha deverá palpar a região da 

musculatura para senti-la, apoiar o músculo com um dedo para auxiliar na introdução 

de aproximadamente, 1 a 2 mm da agulha.  

Na inoculação pela região posterior da coxa deve-se tomar cuidado para não 

atingir artérias, nervos e estrutura óssea que apesar da localização mais profunda, se o 

manipulador não tiver prática pode atingir. Portanto, o conhecimento da anatomia é 

importante. Sempre aplicar uma leve pressão de aspirar no êmbolo para verificar se 

não atingiu algum vaso. É válido para todas as espécies de animal de experimentação. 

  

B A 
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Figura 16: Inoculação de substâncias via intramuscular em camundongos 
Fonte: Os autores (2012) 

 

 

Figura 17: Inoculação de substâncias via intramuscular em ratos 
Fonte: Mezadri et al. (2004) 

 

4.1.3. Inoculação via intravenosa/endovenosa 

 Por esta via devem ser utilizadas substâncias não irritantes com pH neutro e 

aquosos, nunca oleosos. Evitar bolhas na seringa, pois poderá provocar embolia nos 

vasos e morte do animal. Por esta via a vantagem é que a distribuição das drogas pelo 

organismo ocorre de forma rápida, imediata.  

 Os principais vasos utilizados para inoculação intravenosa são as veias caudais. 

Temos as veias caudais laterais, a ventral e a dorsal (Fig. 19). As laterais são mais 

superficiais e, portanto, a agulha deverá ser introduzida quase paralela à cauda do 
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roedor com o apoio do dedo indicador (Fig. 18). A agulha penetrará sem resistência 

quando introduzido corretamente na veia. O animal deverá estar bem imobilizado e 

podem ser utilizados contenção manual ou aparatos para administração de drogas.   

 A visualização da veia é facilitada por procedimentos como a imersão da cauda 

em água morna (40 ºC) ou aquecimento em fonte de calor (lâmpadas incandescentes) 

por alguns segundos até perceber que ocorreu dilatação dos vasos. 

    

Figura 18: Inoculação de substâncias via intravenosa em ratos (A) e camundongos (B).  
Fonte: os autores (2012) e http://www.procedureswithcare.org.uk/2010/intravenous-injection-in-the-
mouse/ 
 

 

 

Figura 19: Localização das veias caudais em roedores 

 

4.1.4. Inoculação via intraperitoneal 

 As inoculações intraperitoneais devem ser realizadas com o animal em decúbito 

dorsal, com a cabeça em plano mais baixo do que o abdome para evitar os órgãos 

internos (Fig. 20). A inclinação da agulha deve ser de 30 a 45º e com o bisel voltado 

para cima. Preconiza-se inocular na região central do quadrante inferior direito do 

animal. Em fêmeas, tomar cuidado para não atingir as mamas. Em ratos, é utilizado o 

A B 
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mesmo procedimento (Fig. 21). 

 

 

Figura 20: Inoculação via intraperitoneal em camundongo 
Fonte: Mezadri et al. (2004) 

 
 

 

Figura 21: Inoculação via intraperitoneal em ratos 
Fonte: Mezadri et al. (2004) 

 
 

4.1.5. Administração via oral (V.O.) 
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 A via enteral pode ser realizada via oral e gavagem. Na via oral, a substância é 

administrada na seringa (Fig. 23D), na ração ou água. Na gavagem utiliza-se um tubo 

flexível (ou de metal) para introduzir a substância no estômago (Fig. 22 e 23A-C).   

Os tubos utilizados para camundongos (4 cm de comprimento) são menores do 

que para os ratos (8 cm de comprimento). O volume máximo para roedores é de 1 mL de 

solução para cada 100 g de peso corporal, no entanto, se a administração for de solução 

aquosa, o volume pode ser de até 2 mL para cada 100 g de peso corporal.  

O manipulador deverá ter prática para evitar a passagem do tubo para a traquéia 

podendo provocar uma perfuração pulmonar. Neste caso, o animal apresenta taquipnéia e 

dispnéia.  

 

   

Figura 22: Administração de substâncias por gavagem em camundongos. 
Fonte: http://www.procedureswithcare.org.uk/category/oral-gavage/ 
            Mezadri et al. (2004) 
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Figura 23: Administração por gavagem (A-C) e via oral (D) em ratos 
Fonte: http://www.procedureswithcare.org.uk/category/oral-gavage/ 

 

4.2. Coelhos 

4.2.1. Inoculação subcutânea 

 A região do dorso-nucal e torácica são usadas para inoculação (Fig. 24). Os 

coelhos apresentam uma reação intensa quando utilizada adjuvante completo de 

Freund que deverá ser aplicado apenas uma vez. Nunca aplicar volumes acima de 0,2 

mL no mesmo local. Deve-se distribuir em vários pontos da região dorso-nucal.  

 

       Figura 24: Inoculação via subcutânea em coelhos.  
          Fonte: Mezadri et al. (2004) 

 

4.2.2. Inoculação intramuscular 

 Conter bem o animal e tomar cuidado com os arranhões. Podem ser utilizados o 

quadríceps (Fig. 25) e a musculatura da região posterior da coxa. Nesta última região, 

C D 
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tomar cuidado para não atingir nervos e vasos. 

 

 

       Figura 25: Inoculação via muscular em coelhos.  
          Fonte: Mezadri et al. (2004) 

 

4.2.3. Inoculação via intravenosa 

 Os mesmos cuidados para camundongos e ratos para esta via devem ser 

tomadas para coelhos também. Os vasos mais utilizados são a veia auricular lateral ou 

marginal da orelha e a artéria auricular caudal. O aquecimento da região provoca a 

dilatação dos vasos (Fig. 26) e facilita na visualização dos vasos e na introdução da 

agulha. Aspirar a agulha para confirmar se está introduzida no vaso.  Outro vaso que 

também pode ser utilizado é a veia safena lateral.  

Tomar bastante cuidado na manipulação dos vasos, pois o leito vascular venoso 

é muito frágil com paredes finas nestes animais, lesando com muita facilidade e 

ocasionando flebites. As soluções deverão apresentar pH fisiológico e ser aquoso 

(nunca oleoso) e tomar cuidado com bolhas na seringa que poderão levar a 

tromboembolia e morte do animal. É proibido o uso de substâncias irritantes como o 

xilol para dilatar os vasos.  
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Figura 26: Principais vasos da orelha do coelho: veia auricular lateral ou marginal da 
orelha (1) e artéria auricular caudal (2) (A). Inoculação intravenosa em coelho (B). 
 

4.2.3. Inoculação Intraperioneal 

 O procedimento é mais difícil devido ao tamanho e da forma de defesa do 

animal. O local de inoculação é a mesma para roedores. Inocular somente substâncias 

aquosas e nunca oleosas, pois o animal poderá morrer pela reação intensa no local. 

 

4.3. Cobaia 

4.3.1. Inoculação subcutânea 

 Os mesmos cuidados adotados para camundongos, ratos e coelhos deverão ser 

tomados. A região da nuca é utilizada para este procedimento (Fig. 27). 

 

Figura 26: Inoculação via subcutâneo em cobaia.  
           Fonte: Mezadri et al. (2004) 

 

 

4.3.2. Inoculação intramuscular 

http://medvet2009.blog.com/files/2011/01/7-Animais-de-Laborat%C3%B3rio-
final.pdf 

Fonseca et al. (1996) 
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 Os principais músculos utilizados para inoculação de drogas por esta via é o 

quadríceps ou músculo posterior da coxa (Fig. 27).    

 

 

Figura 27: Inoculação via intramuscular em cobaia.  
           Fonte: Mezadri et al. (2004) 

 
 
 

4.3.3. Inoculação intravenosa 

 Podem ser utilizadas a veia safena lateral ou a veia cefálica. 

 

4.3.4. Inoculação intraperitoneal 

 O local de inoculação é o mesmo das outras espécies de animais de laboratório 

(Fig. 28). 
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Figura 28: Inoculação via intramuscular em cobaia.  
           Fonte: Mezadri et al. (2004) 

 

 

4.4. Hamster 

 As vias para inoculação em hamster é bastante limitado. As principais vias são a 

subcutânea que é semelhante aos roedores, a intramuscular pelo músculo quadríceps 

ou posterior da coxa, a intraperitoneal utilizando o quadrante inferior direito e a 

intravenosa pela veia cefálica ou safena lateral (Tab. 6).  

 

5. Vias, volumes e locais de inoculação de substâncias  

 Nas tabelas 2, 3, 4 e 5 estão colocadas as recomendações para inoculação de 

substâncias conforme a via, volume máximo permitido e o calibre da agulha para ratos, 

camundongos, coelhos, cobaia e hamster. Os volumes indicados nas tabelas são os 

máximos permitidos para o animal adulto. A utilização de animais jovens ou recém-

natos requererá a adaptação da via e dose da droga.   

 

Tabela 2: Vias, locais e volumes de administração de substâncias em camundongos 
 

 Subcutânea (SC) 
Intramuscular 

(IM) 

Intraperitoneal 

(IP) 

Intravenosa 

 (IV) 

Local 
Região nucal e 

dorsal 

Quadríceps ou 

face posterior da 

Quadrante 

inferior direito 

Veias laterais da 

cauda 
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coxa do animal 

 

Volume máximo 
4 mL/Kg p.v. 1,25 mL/Kg p.v. 5-10 mL/Kg p.v. 1 mL/Kg p.v. 

 

Agulha 
13x4,5 ou 25x5 20x5,5 ou 25x5 20x5,5 ou 25x5 20x5,5 ou 25x5 

Fonte: adaptado do manual da CEUA-FIOCRUZ (2008)  

 

Tabela 3: Vias, locais e volumes de administração de substâncias em ratos 

 Subcutânea (SC) 
Intramuscular 

(IM) 

Intraperitoneal 

(IP) 

Intravenosa 

 (IV) 

Local 
Região nucal e 

lateral do tórax 

Quadríceps ou 

face posterior da 

coxa 

Quadrante 

inferior direito 

do animal 

Veias laterais da 

cauda 

 

Volume máximo 
0,5 mL/animal 0,2 mL/animal 1 mL/animal 0,2 mL/animal 

 

Agulha 
13x4,5 ou 25x5 13x4,5 ou 25x5 13x4,5 ou 25x5 13x4,5 ou 20x5,5 

Fonte: adaptado do manual da CEUA-FIOCRUZ (2008) 

 

Tabela 4: Vias, locais e volumes de administração de substâncias em coelhos 

 Subcutânea (SC) 
Intramuscular 

(IM) 

Intraperitoneal 

(IP) 

Intravenosa 

 (IV) 

Local 
Região nucal e 

flanco/dorso* 

Quadríceps ou 

face posterior da 

coxa 

Quadrante 

inferior direito 

do animal 

Veias marginais da 

orelha ou veia 

femoral** 

 

Volume máximo 
5 mL/animal 2 mL/animal 50 mL/animal 10 mL/Kg 

 

Agulha 
25x5 ou 26x7 25x5 ou 25x7 25x5 ou 25x7 

25x7, 25x8 ou 

dispositivo 

intravenoso 24G  

Fonte: adaptado do manual da CEUA-FIOCRUZ (2008) 
*As inoculações quando em volume acima de 0,2 mL deverão ser aplicados em vários pontos destas 
regiões 
** Esta via deve ser usada para pequenos volumes. Se volumes maiores forem necessários pode-se usar a 
veia femoral.  

 

Tabela 5: Vias, locais e volumes de administração de substâncias em cobaia 

 Subcutânea (SC) Intramuscular Intraperitoneal Intravenosa 
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(IM) (IP)  (IV) 

Local 

Região nucal e 

dorsal e coxim 

plantar* 

Quadríceps ou 

face posterior da 

coxa 

Quadrante 

inferior direito 
Safena e cefálica 

 

Volume máximo 
4mL/Kg 1,25mL/Kg 5-10 mL/Kg 0,5 mL/animal 

 

Agulha 
25x5 ou 25x7 25x5,5 ou 25x6 25x5,5 ou 25x6 13x4,5 ou 25x5 

Fonte: adaptado do manual da CEUA-FIOCRUZ (2008) 
* Volume máximo: 0,1 mL 

 

Tabela 6: Vias, locais e volumes de administração de substâncias em hamster 

 Subcutânea (SC) Intramuscular (IM) Intraperitoneal (IP) 

Local Região nucal e dorsal 
Quadríceps ou face 

posterior da coxa 

Quadrante inferior 

direito do animal 

 

Volume máximo 
1 mL/animal 0,2 mL/animal 4 mL/animal 

 

Agulha 
25x5 25x5 25x5 ou 25x7 

Fonte: adaptado do manual da CEUA-FIOCRUZ (2008) 

 

 É importante que o manipulador sempre observe o animal por alguns minutos 

após os procedimentos experimentais, pois podem ocorrer reações adversas às 

substâncias inoculadas ou erros na inoculação que podem provocar sofrimento ao 

animal. 

 

6. Vias de coleta de sangue 

 A coleta de sangue é necessária para monitoramento das reações ocasionadas 

no animal durante um experimento. Porém, esses procedimentos ocasionam muito 

estresse e, portanto, o conhecimento da fisiologia, da anatomia e da experiência do 

manipulador é bastante importante para minimizar as alterações sejam fisiológicas, 

bioquímicas ou comportamentais ocasionadas por má conduta.   

 Os locais de coleta de sangue dependerão da espécie animal (Tab. 7).  

 

Tabela 7: Principais vias de coleta de sangue em animais convencionais e não 
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convencionais em experimentação. 
 

 

Fonte: retirado do manual da CEUA-FIOCRUZ (2008) 
 

A sangria dos roedores pode ser parcial ou total. Para a sangria parcial não é 

necessária utilizar anestesia geral, apenas anestésicos tópicos, pois causaria mais 

estresse ao animal. As principais formas de obtenção de sangue são: venossecção, pela 

secção dos vasos sanguíneos superficiais utilizando lancetas, agulhas, corte da ponta da 

cauda (Fig. 29) e pipeta Pasteur de vidro ou tubo capilar. Na venopunção pode-se obter 

sangue diretamente do vaso sanguíneo ou do coração com a utilização de agulha.    

  

   

Figura 29: Sangria parcial pela perfuração da veia com agulha (A) ou corte da ponta da 
cauda (B) 
Fonte: Os autores (2012) 

 

 O sangue obtido por venossecção pode ser recolhido utilizando um tubo capilar, 

micropipeta ou ordenhando a cauda para coletar em um tubo (Figura 30). O corte da 

ponta da cauda é de fácil execução e não oferece risco de eliminação da vértebra, mas 

A B 
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deverá utilizar um anestésico tópico. Recomenda-se o corte da ponta da cauda de no 

máximo duas vezes. Como alternativa pode-se retirar o tampão cicatricial para novas 

coletas. Para camundongos, é necessário um corte de 1 mm da ponta e para ratos, 2 

mm. Após o procedimento é recomendável estancar o sangramento comprimindo a 

ponta da cauda por alguns minutos ou com aplicação de hemostático veterinário. 

 

   

Figura 30: Obtenção de sangue parcial por ordenha após corte da ponta da cauda.  
Fonte: Os autores (2012) 

 

Para a coleta de sangue pelos vasos do plexo retro orbital necessita utilizar 

pipeta Pasteur de vidro ou tubo capilar e exige o uso de pomada ocular anestésica e 

treinamento do manipulador para evitar trauma ocular, lesão da glândula de Harder 

(ratos), hemorragia nasal e perfuração do crânio. É bastante traumático para o animal e 

ao manipulador.  

Para ratos a coleta de sangue parcial pode ser realizada pela veia caudal por 

venossecção como descrito anteriormente ou venopunção utilizando seringa e agulha 

(Figura 31).  Em ratos, a coleta de sangue pela veia caudal é mais fácil que em 

camundongos devido ao calibre dos vasos. 

 

   

Figura 31: Coleta de sangue parcial por venopunção da veia caudal em ratos 
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Fonte: http://www.procedureswithcare.org.uk/2010/intravenous-injection-in-the-rat/ 

 

A coleta de sangue parcial é facilitada pela dilatação dos vasos mergulhando a 

cauda em água morna a 40 ºC ou aproximando-a em uma fonte de calor como uma 

lâmpada incandescente (Figura 32). Neste caso, tomar cuidado com hipertermia nos 

animais que se manifestam com aumento da frequência respiratória e salivação. 

 

   

Figura 32: Métodos para dilatação dos vasos sanguíneos em ratos e camundongos. 
Fontes: Os autores (2012) e no site http://www.procedureswithcare.org.uk/2010/intravenous-injection-
in-the-rat/ 

 

 Para coletas parciais é necessário respeitar o volume máximo para coleta de 

sangue, pois o volume de sangue é recuperado em 24 horas, mas as hemácias retornam 

aos níveis normais somente em duas semanas. O volume máximo de coleta de sangue 

de uma só vez é de 10% do volume total. Acima deste percentual, surgirão 

complicações que poderão levar o animal a alterações significativas, choque e até 

morte. A coleta de 10% do volume de sangue poderá ser repetida somente após 3 a 4 

semanas. Se houver necessidade de coletas repetidas, em intervalos menores, no 

máximo 1% do volume de sangue poderá ser repetido a cada 24 horas. O volume médio 

circulante para cada espécie animal está anotado na tabela 8. 

 

Tabela 8: Volume de sangue circulante em animais convencionais e não convencionais 
adultos, sadios e alimentação adequada. 
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Fonte: retirado do manual da CEUA-FIOCRUZ (2008) 

 

A sangria para obtenção de sangue total é realizada como um procedimento 

terminal (endpoint) pela punção cardíaca que deverá sempre ser realizada sob 

anestesia e assegurar o óbito pós-exsanguinação pela administração de sobredose de 

anestésico ou deslocamento cervical ou decapitação ou exposição a CO2. A punção 

cardíaca pode ser pela região ventral ou pela região lateral. Pela região ventral, o 

animal deverá estar em decúbito dorsal e paralela ao manipulador que introduzirá a 

agulha com a seringa num ângulo de 45º e entre a última costela esquerda ou direita e 

o processo xifóide (Fig. 33A). Pela lateral a agulha é introduzida entre a 3ª ou 4ª costela 

ou na altura do cotovelo do animal em ângulo de 90º (Fig. 33B). Em ambos, é 

importante conhecer a anatomia da localização do coração e sentir o batimento do 

coração antes de introduzir a agulha para facilitar na punção. Para ratos, o mais 

adequado é pela região ventral. 
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Figura 33: Punção cardíaca em ratos pela região ventral (A) e em camundongos pela 
região lateral (B) 
Fonte: Os autores (2012) 

 

 

7. Bem estar dos animais de laboratório 

 O bem estar dos animais de laboratório é importante para produção de um 

“reagente biológico” com qualidade e sem grandes alterações da homeostasia como a 

fisiologia e o estado imunológico do animal. Vários aspectos são considerados para 

mensurar o conforto dos animais como os critérios zoopatológicos, zootécnicos, 

fisiológicos e comportamentais.  

Os principais fatores envolvidos por gerarem estresse aos animais estão citados 

na tabela 9. O estresse é um conjunto de reações do organismo a agressões de ordem 

física, psíquica, infecciosa e outras capazes de perturbar a homeostase. 

 

Tabela 9: Fatores extrínsecos e intrínsecos que perturbam a homeostase dos animais de 
laboratório  
 

 

 

Após o transporte dos animais é necessário adotar um período de adaptação e 

A B 
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descanso de no mínimo, 48 horas para não interferir nos resultados do experimento e, 

em viagens longas, deve-se fornecer aos animais ração e água. Dentre todos os 

mamíferos, o camundongo apresenta maior sensibilidade à perda de água e são 

facilmente afetadas pelas pequenas alterações na temperatura ambiental. 

Em relação ao fator temperatura e a umidade relativa do ar (URA) deverá 

considerar as questões do macroambiente e do microambiente. A temperatura e a URA 

no interior das caixas é maior que no macroambiente que circunda a sala. Portanto, 

quando a sala está quente, a temperatura do microambiente poderá estar mais alta. 

Os roedores, em geral, mantêm seus ambientes higienizados defecando em um 

dos lados da caixa. Ambientes sujos geram estresse, comportamentos agressivos além 

de acumular teor de amônia que é tóxica aos animais. A higienização periódica das 

caixas é importante para a manutenção dos animais de experimentação. Os roedores 

possuem uma visão pobre, não distingue cores, pois sua retina possui poucos cones. Em 

compensação a essa deficiência, apresentam uma audição bastante aguçada, portanto, 

o mínimo de barulho pode incomodá-lo e causar estresse. O olfato também é bastante 

desenvolvido e são sensíveis a odores, principalmente, das pessoas que estão próximas. 

Portanto, deve ser evitado o uso de perfumes e até o odor da má higienização que 

podem afetar a fisiologia e o comportamento desses animais. Os ratos e os 

camundongos são tão sensíveis que percebem a mudança do manipulador ou tratador. 

Em ratos, existem glândulas denominadas Glândulas de Harderian que secretam 

uma secreção porfirínica que em condições estressantes ou patologias apresenta-se 

avermelhada confundindo-se com sangue. Já em camundongos, é comum ocorrer 

canibalismo ou alopecia ou piloereção nas situações de estresse ou patologia. 

Os coelhos também apresentam alta sensibilidade olfativa e auditiva. Podem se 

estressar e brigar quando existem num mesmo recinto animais do mesmo sexo, 

principalmente, machos. As brigas podem ser territoriais ou sexuais. Os animais 

estressados podem apresentar comportamentos semelhantes a de machos com 

agressividade sexual como movimentos rápidos da cauda e enurese (urinar), 

agarramento (grasping) e chute (kicking).  

A tabela 10 apresenta alguns parâmetros que podem ser utilizados para indicar 

o estresse do animal. 



 89  

 

A maioria dos animais, incluindo os de laboratórios, ouve sons em freqüências 

superiores ou inferiores aquelas audíveis pelos homens, os denominados ultra e infra-

sons. Sabe-se também que os animais podem se adaptar de forma satisfatória a ruídos 

que são contínuos. Contudo, ruídos inesperados ou alterações nas intensidades de 

sons, como conversas em demasia no Biotério de Experimentação, podem provocar 

estresse e alterações imunológicas e metabólicas que podem influenciar sobremaneira 

os resultados das pesquisas. 

 O principal fator para evitar o estresse ao animal é o treinamento dos 

manipuladores quanto ao conhecimento sobre as características biológicas, 

comportamentais e as normas sobre a conduta correta para o manuseio dos animais, 

imprescindíveis para o bom andamento dos experimentos.   

  

8. Enriquecimento ambiental 

 O enriquecimento ambiental de alojamentos de animais de experimentação 

surgiu a partir das observações realizadas pelo psicólogo Donald O. Hebb em 1947, 

onde observou que animais mantidos em ambientes ricos e descontraídos 

apresentaram maior habilidade de aprendizagem. Em 1986, a Comunidade Européia 

elaborou diretrizes para a proteção e bem estar dos animais de experimentação. Após a 

revisão das diretrizes em 1993, foram publicadas novas recomendações para o 

alojamento desses animais, satisfazendo os requerimentos do bem-estar animal.  

 O bem-estar dos animais em cativeiro não se refere apenas a ausência de dor, de 

angústias ou comportamentos anormais, mas deverá considerar as necessidades 
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fisiológicas e etológicas de cada espécie animal. Isso requer ambientes que possam 

satisfazer essas necessidades o mais próximo quanto possível do habitat natural  

 As propostas de enriquecimento ambiental têm sido empregadas desde 1970 

nos zoológicos e gradualmente levadas aos animais de laboratório como um meio de 

melhorar a qualidade de vida dos animais em cativeiro que consequentemente, 

refletirá nos resultados dos experimentos. O objetivo deste enriquecimento é 

proporcionar aos animais um ambiente rico em estímulos sensoriais com opções de 

escolha de atividades e um certo controle sobre seu contexto social e do ambiente 

espacial. 

  É importante que o enriquecimento ambiental atenda as necessidades de cada 

espécie animal, ou seja, é necessário conhecer os hábitos e o comportamento natural 

da espécie em que se quer enriquecer. Podem ser utilizadas quatro categorias de 

enriquecimento: alimentação, alojamento, objetos e socialização. Na alimentação 

podemos exemplificar para roedores a administração de sementes e alimentos com 

alto grau de dureza para o desgaste dos incisivos ou esconder esses alimentos em 

objetivos para se distraírem o dia todo tentando retirar. O tamanho adequado dos 

alojamentos também é importante para o bem-estar dos animais bem como o número 

adequado de animais albergados. Nos alojamentos podem ser instalados brinquedos 

como rodas de correr e prateleiras suspensas para distração dos animais.  

Os objetos colocados dentro das gaiolas também é uma forma de proporcionar 

aos animais de laboratório a oportunidade de se refugiarem sempre que se depararem 

com estímulos assustadores gerados no exterior ou interior de suas gaiolas e funcionam 

como uma rota de fuga ou conferir proteção. Exemplos de objetos que podem ser 

utilizados: tubos de PVC, pedaços de madeira, garrafas pet e papel picado limpo (Fig. 

34). Todo o material utilizado para o enriquecimento deverá ser limpo, desinfetado ou 

autoclavado se for utilizado em outros grupos para evitar contaminação cruzada ou 

introdução de algum patógeno nos grupos experimentais. 
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Figura 34: Objetos utilizados para enriquecimento ambiental de roedores. 

 

 Para a socialização exige o conhecimento do comportamento das espécies 

animais. Os roedores apresentam uma hierarquização social e, portanto, machos juntos 

podem levar a um nível de agressão e os animais subordinados ou derrotados ficam 

incapazes de fugir do território do dominante. É importante isolar os animais submissos 

antes de sofrerem maiores agressões. Já para os ratos mantidos solitários apresentam 

diversos comportamentos estereotipados. O isolamento social afeta a resposta ao 

novo, através de fatores emocionais e podem não se adaptar com novos membros na 

gaiola. Os ratos são facilmente sociabilizados com os humanos, diminuindo o estresse 

durante as manipulações.  

 Todas essas categorias de enriquecimento ambiental diminuem o estresse do 

cativeiro e os comportamentos estereotipados, porém a forma de enriquecimento 

deverá ser analisada conforme o experimento e a espécie animal para que não 

atrapalhe nos resultados. 

   

 

 

 



 92  

Referências  

 

ANDRADE, A.; PINTO, S. C.; OLIVEIRA, R.S. Animais de laboratório: criação e 
experimentação. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2002.  
 
CHORILLI, M.; MICHELIN, D. C.; SALGADO, H. R. N. Animais de laboratório : o 
camundongo. Rev. Ciênc. Farm. Básica Apl., 28 (1): 11-23, 2007. 
 
FRAJBLAT, M. ; AMARAL, Vera Lúcia Lângaro ; Rivera, E.A.B. . Bem Estar em 
Animais de Laboratório. In: Rogerio Christofoletti e Alfeu Antônio Hausen Beck. 
(Org.). Ética, Ciência e Desenvolvimento. Itajaí: Editora da Universidade do Vale do 
Itajaí, 2006, p. 117-128. 
 
FONSECA, N. M.; GOLDENBERG, S.; GOMES, P. O.; LIMA, C. A. P.  Anestesia em coelhos. 
Acta Cir. Bras., 11 (2): 82-104, 1996. 
 
GOLDBERG, A. M.; HARTUNG, T.  Bom para os animais, bom para nós. Diminuir o 
sofrimento animal pode gerar testes de segurança mais rigorosos. Sci. Am. Brasil, 48-
55, 2006.  
 
GUIMARÃES, M. A.; MÁZARO, R. Princípios éticos e práticos do uso de animais de 
experimentação, São Paulo: UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo, 2004.  
 
HEM, A.; SMITH, A.J.; SOLBERG, P. Saphenous vein puncture for blood sampling of the 
mouse, rat, hamster, gerbil, guineapig, ferret and mink.  Laboratory Animals, 32: 364-8, 
1998. 
 
LAPCHICK, V. B. V.; MATTARAIA, V. G. M.; KO, G. M. Cuidados e manejo de animais de 
laboratório. São Paulo: Ed. Atheneu, 2009. 
 
LUZZI, M; SKOUMBOURDIS, E.; BAUMANS, V.; CONTE, A.; SHERWIN, C.; LANG, T.; 
MORTON, D.; BARLEY, J.; MOREAU, E.; WEILENMANN, R.; REINHARDT, V.  Collecting 
blood from rodents: a discussion by the laboratory animal refinement and enrichment 
forum. Animal Tecnhology and Welfare, 4 (2): 99-102, 2005. 
 
MASSONE, F. Anestesiologia Veterinária: farmacologia e técnicas. Rio de Janeiro: Ed. 
Guanabara Koogan, 1994. 
 
MEZADRI, T.J.; TOMÁZ, V. A.; AMARAL, V. L. L. Animais de laboratório – cuidados na 
iniciação experimental. Florianópolis: Ed. UFSC, 2004. 
 
MORTON, D.B.; ABBOT, D.; BARCLAY, R.; CLOSE, B.S.; EWBANK, R.; GASK, D.; HEATH, 
M.; MATTIC, S.; POOLE, T.; SEAMER, J.; SOUTHEE, J.; THOMPSON, A.; TRUSSEL, B.; 
WEST, C.; JENNINGS, M. Removal of blood from laboratory mammals and birds. 
Laboratory Animals 27:1-22, 1993. 
 



 93  

PAIVA, F. P.; MAFFILI, V. V.; SANTOS, A. C. S. Curso de manipulação de animais de 
laboratório. Centro de Pesquisas Gonçalo Muniz/Fiocruz. Salvador, 2005. 
 
PEREIRA, C. E. M. Contensor mecânico para ratos. Acta Cir. Bras. 16 (4): 271-3, 2001. 
 
PEREIRA, J. O., HAAG, M. C., DALL’AGNOL, T.A., URBAN, C.A. Ética na experimentação 
animal. RUBS, 2 (1):46-53, 2006. 
 
SANTOS BF. Camundongos mutantes mais utilizados. In: Andrade A, Pinto SC, Oliveira 
RS. Animais de laboratório: criação e experimentação. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2002a. 
p.139-42. 
 
SANTOS BF. Criação e manejo de camundongos. In: Andrade A, Pinto SC, Oliveira RS. 
Animais de laboratório: criação e experimentação. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2002.b 
p.115-8. 
 
SCHANAIDER, A.; SILVA, P. C. Uso de animais em cirurgia experimental. Acta Cir. Bras. 
[serial online], 19 (4), 2004. 
 
SIROIS, M. Medicina de animais de laboratório: princípios e procedimentos. São Paulo: 
Ed. Roca, 2008. 
 
TAMBOURGI, D. V.; BIZERRA, A. F.; QUEIROZ, G. P.; IBAÑEZ, O. C. M.; SANTORO, M. L. 
Manual prático sobre usos e cuidados éticos de animais de laboratório. São Paulo: 
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 2010. 1 ed. 
 

http://www.zoo.ba.gov.br/biblioteca/diversos/animais_de_experimentacao.pdf 

 

 

ANESTESIA E ANALGESIA NA EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL 

Ricardo D´Otaviano Vilani 

Rogério Ribeiro Robes 

 

1. Fatores que podem interferir na resposta dos anestésicos 

 As pessoas que não tem experiência com anestesia muitas vezes não se 

atentam a alguns fatores que podem estar interferindo na boa condução de um plano 

anestésico. Os fatores mais comuns são: 

• Espécie: a taxa metabólica é diferente entre as espécies. Pequenos mamíferos tem 

taxa metabólica alta, requerendo doses mais elevadas para obtenção do mesmo 
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efeito. O nível enzimático e liberação de catecolaminas levam a arritmia com maior 

probabilidade de falência cardíaca como é o caso dos coelhos. 

• Raça: relacionada aos fatores genéticos de modo que determinadas raças são mais 

sensíveis aos anestésicos que outros, provavelmente o nível enzimático é diferente. 

• Peso: a quantidade de tecido adiposo pode servir de reservatório para fármacos 

lipossolúveis como os barbitúricos. 

• Idade: ratos e coelhos com três semanas de vida são mais sensíveis. O fígado dos 

adultos é mais eficaz em metabolizar os fármacos. 

• Sexo: durante as quatro primeiras semanas de vida os ratos e camundongos não 

apresentam diferença quanto ao sexo. Ratas adultas são mais sensíveis ao tiopental do 

que os machos, já os camundongos machos são mais sensíveis que as fêmeas. A 

gestação pode potencializar os anestésicos. 

• Saúde: tornam os animais mais vulneráveis e aumentam a mortalidade. 

• Nutrição e dieta: deficiências de acido ascórbico em cobaias aumentam a 

sensibilidade ao tiopental. Ratos alimentados com dieta inadequada desenvolvem 

respostas diferentes. O jejum prolongado aumenta o período de recuperação 

anéstesica devido a hipoglicemia. 

• Adaptação ao ambiente: animais não adaptados ao ambiente apresentam estresse, 

requerendo doses maiores de anestésicos. 

• Ritmo circadiano: de acordo com a biologia dos animais, apresentam taxa 

metabólica diferente nos distintos períodos do dia. 

• Hipotermia: a razão superfície corpórea/peso é muita alta, logo perdem calor com 

muita facilidade. 

 

2. Considerações para escolha do protocolo anestésico 

 No mercado existe uma grande quantidade de tranqüilizantes, analgésicos e 

anestésicos. A escolha de um plano anestésico dependerá: 

• Objetivo da anestesia no experimento 

• Vias de administração 

• Período necessário de um plano anestésico 

• Qualidade da analgesia  
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• Custo dos fármacos 

• Facilidade de aquisição de fármacos 

• Interferências no ensaio experimental 

                                                          

3. Monitorização 

 A anestesia pode ser monitorada baseada em alguns parâmetros como: 

a) Planos anestésicos 

A classificação dos planos anestésicos é limitada para cada espécie. O 

monitoramento da resposta a estímulos dolorosos pode ser realizado pelo: 

• Reflexo interdigital 

• Pinçamento dos dedos – pequenos roedores 

• Pinçamento na orelha (local muito sensível)- coelhos e cobaias 

• Alteração da frequência cardíaca e pressão arterial 

• Depressão e ausência de reflexos protetores 

• Reflexo palpebral, pouco confiável em pequenos roedores, a ausência dos reflexos 

protetores em coelhos se dá em planos anestésicos mais profundos, deverá conhecer 

bem o protocolo anestésico utilizado, pois a cetamina preserva os reflexos protetores 

• Rotação do globo ocular – pode ser utilizado, porém exige experiência, pois é muito 

sutil. 

• Depressão cardiovascular e respiratória (depende do agente utilizado) 

• Exige conhecimento da fisiologia da espécie em questão e familiaridade com o 

fármaco utilizado. 

 

b) Sistema respiratório  

Este monitoramento é realizado pela observação clinica: 

• Frequência respiratória e profundidade da respiração que podem ser observadas no 

animal ou em casos de anestesia inalatória no balão reservatório acoplado ao circuito 

anestésico. 

• Em coelho e cobaia utilizar estetoscópio esofágico para auscultar os sons 

respiratórios e cardíacos. 

• Monitores respiratórios, acoplados na sonda ou mascara facial. 
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• Coloração das mucosas, é viável em casos de severa anóxia. 

• Oximetro de pulso; informa a porcentagem de saturação de oxigênio na 

hemoglobina e a frequência cardíaca. 

 

c) Função cardiovascular 

Este monitoramento é realizado pela observação clinica: 

• Frequência cardíaca, ritmo cardíaco e qualidade do pulso, TPC (tempo de 

preenchimento capilar) nas mucosas aparentes. 

• Eletrocardioscópio. 

• Oxímetro de pulso. 

• Doppler: artéria metatársica ou metacárpica. 

• Pressão arterial: não invasivos e invasivos. 

 

d) Temperatura corpórea 

Este parâmetro é muito importante ser monitorado durante todo o 

procedimento, pois esses animais apresentam uma superfície corpórea relativamente 

grande, perdendo calor mais facilmente do que outras espécies maiores. 

 

4. Vias de administração de medicações 

• Via subcutânea: pouco útil para anestesia, na região dorsal cervical a pele é mais 

solta. 

• Via intramuscular: músculos da coxa (bíceps, quadríceps), quando o volume for 

muito grande dividir nos dois membros, em camundongos podem causar necrose. 

• Via intravenosa: coelhos pela veia marginal da orelha, cefálica e safena. Ratos e 

camundongos pela veia caudal. Cobaia pela veia metatársica e auricular. 

• Via intraperitoneal: no quadrante inferior direito do animal. Em camundongos e 

hamsters é a via mais indicada. 

 

5. Características dos lagomorfos (coelho) 
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A expectativa de vida do coelho, em media, é de 6 a 8 anos, seu peso tem 

variações nas raças sendo de 1 a 6 kg, o esqueleto do coelho é frágil, mas sua massa 

muscular é vigorosa, durante o exame o coelho pode fraturar a coluna vertebral, o 

coelho é monogástrico; o órgão digestivo mais volumoso é o ceco, o útero possui dois 

cornos bem distintos, a conformação anatômica do coelho o obriga a respirar apenas 

pelo nariz. Um coelho que tenta respirar pela boca apresenta uma patologia 

respiratória cujo prognóstico é, em geral, reservado. A boca é estreita profunda e sua 

abertura é limitada. Incisivos e pálato mole longos, língua protusa e diâmetro da 

laringe é pequeno, aspectos anatômicos que dificultam a intubação.  

Possui alto metabolismo, jejum de 2 horas. Alguns autores só recomendam o 

jejum em casos de cirurgias no sistema digestório, pois esta espécie raramente 

regurgita. Além disso, eles realizam coprofagia, o que dificulta o jejum. Recuperação 

anestésica é extremamente prolongada. Coelhos, assim como os roedores, podem 

desenvolver depressão respiratória durante anestesia. Além do alto consumo de 

oxigênio e grande metabolismo, lagomorfos apresentam cavidade torácica 

proporcionalmente pequena em relação ao resto do corpo. O abdome é grande e em 

decúbito dorsal as vísceras podem comprimir o diafragma e o tórax. Assim, é 

obrigatório o fornecimento de oxigênio por máscara facial em contenção 

farmacológica e anestesia curta ou, por tubo endotraqueal ou máscara laríngea em 

procedimentos longos ou quando acesso às cavidades abdominal ou torácica é 

necessário. 

 

Tabela 1: Aspectos fisiológicos dos coelhos 

Temperatura corporal (C) 38,5 – 40 C 

Frequência cardíaca (batimento/minuto) 180 – 250 BPM 

Frequência respiratória 

 (movimentos /minutos) 

30 – 60 MRP 

Volume sanguíneo total (ml/kg) 55 – 70 ml 

Numero de cromossomos 44 

 

Tabela 2: Valores de parâmetros bioquímico e hematológicos normais de coelhos 
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Ureia (g/L) 0,13 – 0,29 

Creatinina (mg/L) 5 - 25 

Glicose (g/L) 0,7 – 1,6 

ALP (UI/L) 4 - 16 

ALT (UI/L) 48 -80 

AST (UI/L) 14 -113 

Proteína total (mg/L) 54 – 80 

Cálcio (mg/L) 56 – 160 

Fosforo (mEq/L) 40 – 69 

Potássio (mEq/L) 3,6 – 6,9 

Numero de hemácias (10 6 /mm3) 3,8- 7,9 

Hemoglobina (g/dL) 9,4 -17,4 

Volume globular (%) 33 -50 

Numero de leucócitos (103/mm3) 2,6 -12,5 

Neutrófilos (%) 35 – 55 

Eosinófilos (%) 0 – 5 

Basófilos (%) 1 – 7 

Linfócitos (%) 25 – 85 

Numero de plaquetas (103/mm3) 200 - 1000 

 

5.1. Anestesia dissociativa 

 Cetamina (50 a 200mg/Kg) associados à xilazina (5 a 10mg/Kg) ou midazolam (3 

a 5mg/Kg) promove em pequenos roedores um plano anestésico variável e muitas 

vezes insuficiente para realização de procedimentos clínicos ou cirúrgicos, 

principalmente em animais estressados. Para lagomorfos, a dose de cetamina é de 20 

a 40mg/Kg, de xilazina de 3 a 5mg/kg e midazolam de 1mg/kg, mas o padrão 

anestésico segue o mesmo. Além disso, como são necessárias altas doses do α-2 

agonista adrenérgico ocorre severa hipotensão dose-dependente, bradiarritmia e 

depressão respiratória, com hipercapnia, acidose e hipoxemia. 

 A associação de cetamina (40mg/Kg), midazolam (2mg/Kg) e butorfanol (0,5 a 

2mg/kg) proporciona um plano mais estável de anestesia tanto para pequenos 
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roedores como para lagomorfos, sem relatos de marcante depressão cardiovascular e 

respiratória. A substituição do butorfanol pela morfina ou meperidina, entretanto, 

promove depressão respiratória e fornecimento de oxigênio deve ser providenciado. 

 

 5.2. Anestesia inalatória 

 A anestesia inalatória é o procedimento de eleição tanto para contenção 

farmacológica como anestesia de roedores e lagomorfos. Pode ser realizada uma pré-

medicação com midazolam (2mg/Kg) 15 minutos antes da indução. Câmaras 

anestésicas são úteis para induzir animais até 10 Kg sem necessidade de estresse de 

contenção manual. As câmaras devem ser de material transparente para possibilitar a 

visualização do paciente e permitir a retirada do animal e monitoração adequada 

assim que possível. O fluxo de oxigênio depende do tamanho da câmara, porém 2 a 

4L/min vaporizando altas concentrações de anestésico induzem inconsciência entre 2 e 

10 minutos.  

 A manutenção anestésica pode ser feita por máscara facial construída para 

vedar completamente a boca e narina do paciente e evitar poluição do ambiente 

hospitalar. Tanto roedores como lagomorfos respiram essencialmente pelas narinas e 

obstrução por secreção induz hipoxemia rapidamente. Apesar de inicialmente 

complicada, especialmente em animais pequenos, a intubação traqueal deve ser 

procedimento de rotina e a experiência torna o procedimento simples e rápido em 

roedores e lagomorfos. 

 Dificuldade para intubação ocorre pela pequena abertura da boca, musculatura 

mandibular desenvolvida, excesso de secreção salivar e respiratória, tecidos sensíveis e 

facilmente traumatizáveis resultando em hemorragia e abertura da glote 

proporcionalmente muito pequena.  

 A visualização direta da glote pela laringoscopia só é possível em animais 

grandes. Alguns anestesistas utilizam endoscópio rígido para visualizar a glote e guiar o 

tubo endotraqueal. Na maioria dos animais, porém, intubação às cegas é possível, com 

o animal em decúbito ventral e suspenso pela cabeça, hiperestendendo o pescoço, que 

deve formar um ângulo de 90° com o corpo. O tubo é inserido através da boca até a 

base da língua e girado lentamente até poder ser percebida evidente passagem de ar 
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em movimentos expiratórios. O momento de uma inspiração ou expiração é utilizado 

para introdução do tubo pela glote. 

 O tubo escolhido deve sempre ser menor que o correspondente para um cão ou 

gato do mesmo tamanho. Coelhos podem ser entubados com sondas entre 2 e 4 mm. 

Cateteres venosos ou sondas uretrais também podem funcionar com tubos 

endotraqueais em roedores menores que 1Kg. 

 Sevoflurano é um agente anestésico interessante para indução anestésica de 

roedores e lagomorfos, pois tem odor agradável e promove indução e recuperação 

mais rápidas. O isoflurano, porém, ainda é o agente mais utilizado devido ao seu 

menor custo. A concentração necessária é mais alta, comumente requerendo 

concentrações de 4 a 5% de isoflurano e 5 a 7% de sevoflurano, o que pode ocasionar 

depressão respiratória e hipotensão. A medicação pré-anestésica com midazolam 

reduz esta concentração substancialmente.  

 

5.3. Anestesia intravenosa total  

 O propofol tem sido utilizado para anestesia em animais de laboratório por via 

intravenosa para procedimentos curtos. Doses de 10mg/kg administradas durante 1 

minuto são mais potentes que infusões mais lentas ou mais rápidas, com menor 

depressão respiratória. 

 Coelhos podem ser anestesiados para procedimentos cirúrgicos invasivos pela 

indução com propofol na dose de 5mg/Kg e manutenção com taxa de 1mg/Kg/min. 

Após cerca de 20 a 30 minutos de anestesia, a taxa pode ser gradualmente reduzida 

até chegar a 0,5mg/Kg/min. Observa-se estabilidade cardiovascular e manutenção dos 

parâmetros respiratórios após intubação e administração de oxigênio. A intubação 

traqueal é facilitada pelo maior relaxamento muscular e manutenção de plano 

constante, visto que na anestesia inalatória, o fato de ter que interromper o 

fornecimento de anestésico para acessar a boca superficializa o plano e algumas 

interrupções no procedimento podem ser necessários para seu reestabelecimento. 

O acesso vascular é necessário durante a anestesia e em casos de distúrbios 

prévios. Restabelecimento da volemia e hidratação devem ocorrer antes do 

procedimento. As veias cefálica, safena e auricular são as mais utilizadas. A punção da 
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artéria central pode proporcionar oto-hematoma ou necrose isquêmica da orelha e 

deve ser evitada. Qualquer veia auricular é facilmente cateterizada após depilação e 

torna o processo mais simples.  

 

6. Características dos miomorfos (Rato, camundongo, hamster, gerbil) 

 Nos roedores a conformação da orofaringe não permite que esses animais 

respirem normalmente pela boca, a anatomia do estomago não permite que eles 

vomitem. 

 O pequeno tamanho corporal da maioria dos roedores, associado à alta taxa 

metabólica e grande consumo de oxigênio, predispõe estes pacientes a hipotermia, 

hipoglicemia e hipóxia. Sugere-se curto período de restrição alimentar (máximo de 1 

hora) ou até mesmo ausência de jejum alimentar. Procedimentos longos, somados a 

longos períodos de recuperação anestésica, podem promover hipoglicemia, 

diminuindo o consumo metabólico e prolongando ainda mais a recuperação. Gotas de 

glicose 50% podem ser absorvidas pela mucosa oral e são úteis para roedores menores 

de 100g. Quando procedimentos prolongados são previstos, glicose 50% pode ser 

administrada previamente por via oral. 

Normalmente a via intramuscular e intraperitoneal para administração de 

anestésicos. A via intramuscular pode causar dor, devido a pequena massa muscular 

desta espécie, o que muitas vezes dificulta a contenção física, pois o animal pode ficar 

agitado, nesses animais de tamanho pequeno, é indispensável que os produtos 

administrados sejam mornos, quando o volume ultrapassar 1ml. 

Para aplicação de injeção intraperitoneal, deve se manter o animal com a 

cabeça para baixo, de modo que as vísceras comprimam na região proximal ao 

abdome e deixem o ponto de injeção livre. 

A técnica mais segura é a anestesia inalatória. Para os animais de pequeno 

tamanho que se resfriam rapidamente, é indispensável prevenir hipotermia, 

realizando a cirurgia com o animal sobre um colchão térmico e colocando-o em 

ambiente aquecido durante recuperação da anestesia (bolsa térmica ou luz 

incandescente). É útil uma aplicação de gel oftálmico ocular durante a anestesia, pois 

o globo ocular proeminente desses animais facilmente se resseca. 
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Na utilização de produtos injetáveis para anestesia fixa, o procedimento é mais 

delicado em razão das importantes variações individuais em relação aos efeitos das 

doses. 

 
Tabela 3: Parâmetros biológicos dos miomorfos 
 

Espécies Peso (g) Expectativa 
de vida 
(ano) 

Temperatura 
interna (0C) 

Frequência 
cardíaca 

(min) 

Frequência 
respiratória 

(min) 

Camundongo 20-40 1,5-3 36,5-38 325-780 60-220 
Rato 450-520 2,5-3,5 35,9-37,5 250-450 115 
Gerbil 65-100 2,5-3,5 37,0-38,5 360 90 
hamster 85-130 1,5-2 37-37 250-500 35-135 

 
Tabela 4: Valores normais parâmetros bioquímicos e hematológicos dos miomorfos 

Parâmetros Camundongo Rato Gerbil Hamster 

Ureia (g/L) 0,34-0,58 0,85-1,30 0,5-1,35 0,65-0,73 
Creatinina 
(mg/L) 

3-1 2-8 5-14 4-10 

Glicose (g/L) 1,7-3,3 0,85-1,30 0,5-1,35 0,65-0,73 
ALP (UI/L) 28-94 39-216 - 8-18 
ALT (UI/L) 28-184 17-50 - 21-50 
AST (UI/L) 55-251 39-92 - 53-124 
Proteína total 
(mg/L) 

42-60 63-86 43-125 64-73 

Cálcio (mg/L) 111-121 107-137 36-60 104-123 
Fosforo 
(mEq/L) 

83-112 62-117 37-71 53-66 

Colesterol 
(g/L) 

0,49-0,96 0,46-092 0,90-1,51 1,82-2,37 

Numero de 
hemácias (10 6 

/mm3) 

8,7-12,5 6-10 7,5-9 5,5-8,9 

Hemoglobina 
(g/dL) 

10,2-16,2 11,0-19,5 13-15 14,5-18 

Volume 
globular (%) 

42-44 39-55 35-45 45-50 

Numero de 
leucócitos 
(103/mm3) 

5-12 6-15 9-12 6-10 

Neutrófilos 
(%) 

7-40 9-34 20-25 18-40 

Eosinófilos (%) 0-4 0-6 0-3 0-1 
Basófilos (%) 0-1,5 0-1,5 0-1 0-1 
Linfócitos (%) 55-95 65-85 75 56-80 
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Numero de 
plaquetas 
(103/mm3) 

100-1000 500-1300 400-600 300-500 

 
Tabela 5: Doses para anestesia injetável em pequenos mamíferos 

Fármaco 
(mg/kg ) 

Rato Camundongo Hamster Cobaio 

Acepromazina+ 
Cetamina 

0,25-1 
25-40 

2,5-5 
50-150 

2,5-5 
50-150 

0,5 
20-40 

Xilazina + 
Cetamina 

3-5 
20-40 

5-10 
50-200 

5-10 
50-150 

3-5 
20-40 

Tiletamina-
zolazepam 

50-80 50-80 50-80 20-40 

Xilazina + 
Tiletamina-
zolazepam 

10 
10-30 

10 
10-30 

10 
10-30 

5 
10-30 

Tiopental 20-40 IP 25-50 IP 40 IP 20 IP 
propofol 10 IV 20-30 IV NA NA 
Diazepam + 
cetamina 

3-5 
40-10 

3-5 
40-50 

5 
40-150 

3-5 
20-50 

 
Tabela 6: Doses para analgesia em pequenos mamíferos 

Agente Dose Espécie 

Carprofeno 5-10 mg/kg VO Rato 
Flunixin meglumine 2,5mg/kg cada 12-24 hrs 

 
2,5-5 mg/kg SC 12-24 hrs 

Rato-camundongo-
hamster 
cobaia 

Meperedina 20 mg/kg SC,IM cada 2-3 
hrs 

Cobaia, 
hamster,rato,camundongo 

Morfina 2-5 mg/kg SC 2-4 hrs 
2-5 mg/kg SC,IM cada 4 
horas 

hamster,rato,camundongo 
cobaia 

 
 
7. Características dos galiformes (galinhas). 

  As particularidades anatômicas e fisiológicas do sistema respiratório de aves 

tem impacto na anestesia. 

• Os sacos aéreos funcionam como fole para ventilar os pulmões. 

• Não há diafragma para separar a cavidade torácica da cavidade abdominal. A 

cavidade torácica da ave esta na pressão atmosférica. 

• O volume total do sistema respiratório em pássaros é maior do que o de 

mamíferos quando comparado com seu tamanho. Entretanto, os pássaros apresentam 

um menor volume residual funcional. 



 104  

• Os pássaros tem superfície muito maior em proporção ao volume e barreira 

sangue-ar mais fina, resultando em uma troca mais eficiente. 

• Os pulmões são rígidos, diferente dos mamíferos, nos quais o pulmão se distende e 

se contrai em cada movimento respiratório. Nas aves, os pulmões são como “tubos 

rígidos” e somente os sacos aéreos se distendem. 

• Os pulmões não possuem alvéolos e as trocas gasosas são efetuadas nos capilares 

aéreos, localizados nos pulmões. Devido ao alto gradiente de difusão, as trocas gasosas 

são 10 vezes maiores quando comparadas com os mamíferos. 

• Tanto a inspiração quanto a expiração são processos ativos que requerem a 

contração de músculos respiratórios. 

• O volume da traqueia é aproximadamente 4,5 vezes maior em pássaros, resultando 

em maior espaço morto. 

• A traqueia é composta por anéis cartilaginosos completos. 

• As aves não possuem epiglote, oque facilita muito a intubação, pois assim que se 

abre a boca das aves já se pode visualizar a glote, não havendo necessidade de usar 

lanternas ou laringoscópio. 

 O jejum é altamente recomendável em aves, pois elas podem regurgitar durante a 

anestesia. Aves maiores que 500 g, devem sofrer jejum de pelo menos 12 horas. A 

água pode ser oferecida até 2 a 3 horas antes da anestesia. As aves possuem um 

metabolismo acelerado, por isso normalmente as doses dos fármacos utilizados são 

maiores do que em mamíferos e o período de ação também e menor. 

 As aves apresentam circulação renal-portal. O sangue venoso das pernas e do baixo 

intestino, que está em processo de retorno para o coração, entra nos rins por meio do 

sistema porta-renal. Estima-se que 50 a 70 % do fluxo renal total seja decorrentes da 

veia porto renal. Há preocupação predominante de que a injeção de fármacos nos 

músculos das pernas resulte em perda de fármaco pelos rins. 

 Clinicamente, a determinação de dor em aves é difícil. O sinal de dor exteriorizado 

em aves difere das outras espécies animais. A anorexia, apatia, depressão, vocalização 

e claudicação podem ser sinais de dor. 

 O melhor protocolo de manutenção anestésica para aves é o uso de inalante. Para 

obtenção de uma via intravenosa as veias passíveis de serem usadas são:  
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• Veia jugular (recomendada para aves com pescoço longo) 

• Veia basílica (útil em aves pesando menos 300 a 400 g) 

•  Veia metarsiana medial (útil em aves pernaltas) 

 
Tabela 7: Parâmetros hematológicos mínimos necessários para aves antes da anestesia 
 

Hematócrito % 35 a 55 
Proteínas plasmáticas g/dL 3,5 a 5,5 
Glicose sanguínea mg/dL 200 

 
 

Associações anestésicas em aves: 

1. Barbitúricos: podem ser utilizados em aves, porem um inconveniente que muitas 

vezes pode limitar o seu uso é que precisam ser administrada pela via intravenosa. 

Outro aspecto é que promovem intensa depressão respiratória, depressão 

cardiovascular, hipotermia e a recuperação é prolongada, tiopental sódico 30-40 

mg/kg 

2. Cetamina: a utilização deste fármaco é extremamente ampla em anestesia de 

animais selvagens, em razão principalmente de ampla margem de segurança, 

característica importantíssima uma vez que se trabalha, na maioria das vezes, com 

peso estimado do animal. Outra grande vantagem é como pode ser administrada pela 

via intramuscular. A cetamina isoladamente em aves causa hipertonia muscular, leve 

analgesia, salivação intensa e recuperação agitada. 

3. Anestesia inalatória: devido a presença dos capilares aéreos, há uma menor 

barreira para as trocas gasosas, o que promove rápida indução e recuperação.  

 
Tabela 8: Opções anestésicas em aves. 

 
Cetamina + 
acepromazina 

20-40 mg,kg 
0,5-1 mg/kg IM 

Não promove analgesia   

Cetamina + 
Diazepam/benzodiazepinico 

20-40 mg/kg 
1-1,5 mg/kg 

Bom relaxamento muscular 

Tiletamina/zolazepam + 
 

10-30 mg/kg Anestesia mais prolongada 

propofol 5 -12 mg/kg Pode causar depressão 
respiratória 

Cetamina + 50 mg/kg Bom relaxamento muscular 
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xilazina 5 mg/kg boa analgesia 
 
 

8. Manejo da dor em pequenos animais 

 A nocicepção consiste em processos fisiológicos de (1) transdução do estimulo 

doloroso por meio das terminações nervosas aferentes (nociceptor), (2) transmissão 

do estimulo doloroso pelos nervos sensitivos ate o corno dorsal da medula espinhal e 

(3) modulação do estimulo central (SNC), o que finalmente resulta na percepção da 

dor. 

 A expressão “limiar da dor” se refere a intensidade mínima com a qual o 

estimulo é percebido como doloroso. Para um estimulo determinado, o limiar é 

relativamente constante na maioria dos indivíduos de uma mesma espécie. 

 O reconhecimento da dor é um processo sensorial complexo que é composto 

por quatro estágios: transdução, transmissão, modulação e percepção. Os primeiros 

três estágios são chamados coletivamente de nocicepcao. O quarto é o processamento 

individual do impulso nociceptivo pelo córtex cerebral para formular a experiência 

sensorial de dor. A percepção de dor depende de vários fatores de confusão. 

Experiência anterior, ambiente atual e socialização são alguns desses fatores que 

podem alterar a expressão da dor. Sem a descrição verbal da experiência de dor é 

impossível medir de forma precisa o “sentimento” de dor de um animal por meio da 

tecnologia disponível atualmente. 

 Os tipos mais comuns de avaliação utilizados para reconhecer a dor em animais 

são: parâmetros fisiológicos, valores neuroendócrinos e avaliação comportamental 

vêm sendo usados para reconhecer a dor em animais. 

 Dor é uma experiência (percepção) sensorial ou emocional desagradável que 

segue a aplicação (ou aplicação antecipada) de um estimulo nocivo. A dor pode ser 

vivenciada com ou sem o acontecimento concomitante de sinais físicos de estresses. 

 Analgesia preemptiva significa a administração de analgésicos antes do estimulo 

nocivo esperado e durante o período pós-operatório.  
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EUTANÁSIA 

Ricardo D´Otaviano Vilani 

Rogério Ribeiro Robes 

 

Eutanásia é uma forma de abreviar a vida de um ser vivo por meio de rápida 

depressão do sistema nervoso central (SNC) como parada cardíaca e respiratória e 

perda da função cerebral. Os métodos de eutanásia devem ser cuidadosamente 

escolhidos de acordo com a espécie animal e deverá ser confiável, irreversível, não 

causar dor, sofrimento, ansiedade ou desconforto ao animal. A pessoa que irá 

eutanasiar o animal deverá ser capacitada, ter conhecimento técnico e experiência para 

aplicar os métodos indicados para a espécie em questão como, por exemplo, realizar 

uma anestesia seguida de um deslocamento cervical, decapitação ou exposição ao CO2. 

Os cuidados durante a eutanásia não é somente para o animal, mas também a 

quem está realizando. A pessoa deve estar preparada tecnicamente e 

psicologicamente. O conhecimento e a escolha correta dos métodos de eutanásia são 

fatores que promovem reduzir ao mínimo a perturbação emocional, o desconforto e 

também a ansiedade da pessoa encarregada de realizar o procedimento.  

 Recentemente, foi sancionada a resolução do CFMV nº 1000 de 11 de Maio de 

2012 que altera as metodologias preconizadas para a eutanásia de animais disposto na 

resolução nº 876 de 25 de Fevereiro de 2002. A CEUA-BIO-UFPR segue as formas de 

eutanásia adotada pelo CFMV.  Os métodos de eutanásia aceitos sob restrição e a 

necessidade de eutanásia sem anestésicos em alguns experimentos deverão ser 

justificados nos formulários da CEUA e todos os manipuladores deverão ler a resolução 

antes de iniciar o projeto.  
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NORMAS DO FUNCIONAMENTO DO BIOTÉRIO DO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – 

UFPR 

Marcelo H. Wada 

 

Apesar do espaço reduzido, o Biotério do Setor de Ciências Biológicas atende um 

número expressivo de usuários. Visando esclarecer as atribuições do Biotério, 

normatizar o uso dos animais, bem como agilizar o atendimento à comunidade, foram 

elaboradas as Normas do Funcionamento do Biotério. As normas sempre estarão 

sujeitas a análises e revisões periódicas pela comissão do Biotério, visando sempre 

melhorá-las ao atendimento e atualizá-las para a realidade do Biotério. As modificações 

serão sempre comunicadas aos usuários do biotério pela comissão por meio eletrônico. 

A última modificação foi realizada em 18 de agosto de 2009 apresentada a seguir.  

 

1. Atribuições do Biotério do SCB 

1.1. Criação de ratos e camundongos e manutenção de coelhos para a docência e 

pesquisa. 

 

2. Espécies e linhagens criadas 

2.1. Ratos (Rattus novergicus – linhagem Wistar) e camundongos (Mus musculus – 

linhagens Swiss e Black). 

 

3. Espécies mantidas 

3.1. Coelhos (Oryctolagus cuniculus). 

 

4. Fornecimento de animais 

4.1. Os animais criados no biotério serão fornecidos a partir do desmame (21 dias 

de idade) para os professores e pesquisadores, para uso exclusivo em docência 

e pesquisa. O fornecimento será isento de pagamento de qualquer taxa; 

4.2. Animais excedentes da criação ou não utilizados por professores e 

pesquisadores do SCB, poderão ser fornecidos para outros pesquisadores da 

UFPR sem pagamento de taxas; 
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4.3. Animais excedentes da criação ou não utilizados por professores e 

pesquisadores do SCB, os animais poderão ser vendidos para pesquisadores de 

laboratórios externos a UFPR, ao custo de R$ 10,00 por rato e R$5,00 por 

camundongo; 

4.4. A verba arrecadada pela venda de animais será revertida ao biotério do SCB, 

para a manutenção e aquisição de materiais, através do convênio Funpar-

Biotério; 

4.5. A disponibilidade de ratos e camundongos será baseada nas cotas destinadas a 

cada departamento (Tabela 1); 

  
Tabela 1. Cota de animais para os departamentos do SCB 

Departamento Camundongos 
Machos 

Camundongos 
Fêmeas 

Ratos Machos Ratos Fêmeas 

BIOLOGIA CEL. 40 40 - - 
BIOQUÍMICA 80 80 80 - 
FARMACOLOGIA 400 400 500 300 
FISIOLOGIA 50 50 150 50 
PATOLOGIA B. 40 40 50 - 

 

4.6. A manutenção de coelhos deverá ser solicitada ao Biotério com um mês de 

antecedência. A autorização será concedida se houver disponibilidade de 

gaiolas. 

 

5. Previsão de animais 

5.1. A previsão de uso de animais deve ser informada semestralmente pelos 

docentes e pesquisadores, em formulário próprio fornecido pelo biotério do 

SCB aos departamentos; 

5.2. Esta previsão é necessária e determinante para o dimensionamento das 

colônias mantidas e para a programação interna do funcionamento do 

biotério; 

5.3. O preenchimento do formulário de previsão não implica na reserva de animais. 

Embora o biotério procure de todas as maneiras, atender às solicitações pode 

ocorrer imprevisto que levem à redução da produção de animais e, portanto, 

da capacidade de atender à previsão original. O biotério do SCB notificará aos 
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usuários, com a maior antecedência possível, a ocorrência de problemas 

relacionados ao atendimento de suas previsões; 

5.4. O não encaminhamento da previsão na data indicada poderá acarretar em 

subdimensionamento das colônias e posterior falta de animais; 

5.5. No caso do não encaminhamento das solicitações semestrais, o pesquisador 

que necessitar de animais ficará em uma lista de espera e será contemplado 

somente após os pedidos oficiais terem sido plenamente atendidos; 

5.6. No caso de alteração da previsão semestral, que implique em redução do 

número de animais previstos, o biotério deverá ser avisado com, no mínimo, 

20 dias de antecedência para que os animais originalmente previstos possam 

ser destinados para outros docentes e/ou pesquisadores; 

5.7. No caso de alteração da previsão semestral, que implique em aumento do 

número de animais previstos, o biotério deverá ser avisado com, no mínimo, 

25 dias de antecedência. 

 

6. Retirada dos animais 

6.1. A solicitação para a retirada semanal de animais deverá ser feita em requisição 

própria, devidamente assinada pelo docente responsável ou pelo pesquisador 

possuidor do certificado aprovado pelo CEUA e entregue ao biotério com 48 

horas úteis antes da data de retirada, para que haja tempo suficiente para 

separar os animais. Os animais poderão ser retirados preferencialmente entre 

8h e 12h,  

6.2. Sob nenhuma circunstância haverá entrega de animais sem aprovação do 

protocolo de aulas práticas ou pesquisa pelo CEUA do SCB; 

6.3. Os animais retirados do biotério de criação serão levados imediatamente para 

uso em aulas práticas ou para experimentação. Caixas, mamadeiras e grades 

obrigatoriamente devem retornar ao biotério assim que a aula ou o 

experimento termine; 

6.4. Animais que estejam sendo utilizados em experimentos poderá ser alocados 

na ala do biotério central destinada a experimentação, obedecendo-se o 

espaço físico disponível. Será permitido o transporte dos animais para os 

laboratórios durante o experimento; 
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6.5. Se o animal retirado for alocado em espaço destinado a biotérios 

departamentais ou salas afins, o solicitante deverá trazer gaiola própria. Não 

haverá, em hipótese alguma, empréstimo de materiais, para evitar riscos de 

contaminação. 

 

7. Fornecimento de ração e maravalha 

7.1. O Departamento Financeiro do SCB é responsável pela compra de ração e 

maravalha. A distribuição fica ao cargo do responsável do biotério; 

7.2. A ração e a maravalha para os biotérios externos serão disponibilizadas em 

horário acordado entre os usuários e os funcionários do biotério do SCB. 

 

8. Circulação no Biotério do SCB 

8.1. É vetado o trânsito de pessoas não pertencentes ao quadro do biotério nas 

salas de criação de animais; 

8.2. A circulação de pessoas na ala de experimentação do biotério só será 

permitida a pessoas envolvidas na experimentação ou ligadas ao biotério. 

Pessoas sem vínculos com a Universidade estão proibidas de adentrarem o 

biotério; 

8.3. Os usuários da ala de experimentação devem sempre usar jaleco, máscara e 

luvas; 

8.4. O usuário deverá lavar as mãos no banheiro situado no hall de entrada antes e 

após o contato com os animais; 

8.5. Caixas com maravalha serão deixadas na ante-sala da ala de experimentação; 

8.6. É de responsabilidade do usuário a troca de animais da gaiola suja para a 

limpa, nos dias estabelecidos pelo biotério (segunda-feira, quarta-feira e sexta-

feira, das 08h00min às 12h00min). Serão permitidos substitutos para realizar 

as trocas apenas em casos excepcionais. 

8.7. Funcionários da ala de criação, ao circularem pela ala de experimentação, 

devem fazê-lo com brevidade e sempre fazer a pré e pós-higienização, para 

evitar contaminação dos animais de criação; 
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8.8. É de responsabilidade do professor/pesquisador manter os animais em 

número adequado dentro de cada caixa (Tabela 2), mesmo sem situações 

especiais como o pós-operatório; 

8.9. A quantidade máxima de animais por sala, na ala de experimentação, deverá 

ser respeitada. Não será permitida a instalação dos animais nestas salas se sua 

capacidade estiver completa; não será permitida a permanência de caixas 

com animais no chão. 

8.10. A identificação da caixa com os animais após a entrega pelo biotério do SCB 

é obrigatória e de responsabilidade do professor/pesquisador; devendo 

constar na fixa de identificação o nome e ramal do professor/pesquisador 

e/ou alunos envolvidos no projeto. 

8.11. Professor e pesquisador devem levar seu material para identificação de 

suas caixas para condução do experimento (canetas, papel, fichas de 

identificação, EPIs, etc.); 

8.12. Caso os animais necessitem de cuidados especiais, como no pós-operatório, 

é de responsabilidade do pesquisador e de seus orientandos mantê-los em 

menor número nas caixas, assim como acompanhá-los com maior freqüência; 

8.13. É de responsabilidade do pesquisador e de seus orientandos o 

acompanhamento rotineiro de seus animais. Caso o animal esteja debilitado 

ou doente por razões não vinculadas ao experimento, não deverão ser 

utilizados até que esteja com a saúde restabelecida; 

8.14. O fornecimento de água e alimentação para os animais em 

experimentação, bem como a limpeza dos bebedouros, é de responsabilidade 

do professor e dos seus orientados; 

8.15. Cabe aos funcionários da ala de experimentação e criação o 

acompanhamento freqüente do funcionamento dos aparelhos de ar 

condicionado, de controle de temperatura, e dos exaustores. Entretanto, se o 

usuário perceber que algum destes itens repentinamente deixou de funcionar, 

avisar o funcionário mais próximo com a maior brevidade possível. 

 

Tabela 2. Número de animais por caixa para as diferentes espécies animais. 
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Número de animais Dimensões 
 (cm) Camundongo Rato Jovem Rato Adulto 

Tipo de 
caixa 

C x L x A R M R M R M 

Pequena 30 x 20 x 13 5 10 - - - - 

Grande 
retangular 

49 x 34 x 16 20 30 8 10 4 5 

R = recomendado; M = máximo 

 
9. Uso ético dos animais de experimentação 

9.1. Os animais do biotério do SCB são fornecidos para uso exclusivo em pesquisa e 

docência. Os usuários se comprometem a prover condições adequadas de manutenção 

para os mesmos e de utilizar procedimentos experimentais de acordo com as normas 

de ética de experimentação animal, de modo a causar o mínimo de desconforto para 

os animais. Estas normas são indicadas pelo SBCAL (Sociedade Brasileira de Ciência em 

Animais de Laboratório) antiga COBEA (Colégio Brasileiro de Experimentação Animal). 

Recomenda-se que apenas as pessoas habilitadas e treinadas manuseiem os animais; 

9.2. Cabe aos usuários obter a aprovação dos projetos que utilizam os animais pelo 

Comitê de Ética em Experimentação Animal (CEEA) do SCB/UFPR ou de sua instituição; 

9.3. O bioterista chefe e os demais funcionários estarão à disposição para orientar 

os usuários sobre o manuseio dos animais e espera que as diretrizes contidas nos itens 

anteriores sejam seguidas à risca; 

9.4. A técnica responsável do biotério estará à disposição dos usuários para instruí-

los adequadamente quanto ao uso correto de procedimentos de analgesia e anestesia, 

bem como quanto aos procedimentos de obtenção de amostras e eutanásia de acordo 

com as normas do SBCAL. 

9.5. O usuário responsável pela retirada do animal do biotério é, também, 

responsável pelo descarte da carcaça do animal no lixo de material biológico, em dia(s) 

e horário(s) disponibilizado(s) pela direção do SCB; 

9.6. Tratamentos diferenciados para animais em experimentação mantida na ala 

de experimentação do biotério ou nas unidades externas são de responsabilidade 

direta do pesquisador; 

9.7. Casos omissos serão decididos pela comissão do biotério (CBIOT/BL-UFPR). 
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ÉTICA NA PESQUISA COM PEIXES 

Paloma Kachel Gusso Choueri 

 

1. Perspectivas sobre a senciência, dor, medo e estresse em peixes 

 

 O bem-estar animal refere-se à qualidade de vida dos animais, sendo a presença 

de consciência e a demonstração de formas básicas de emoção as premissas básicas 

para manutenção dos direitos relacionados a estes indivíduos (Volpato et al., 2007). 

Consciência primária pode ser definida como “a capacidade de um individuo gerar uma 

cena mental, em que a informação é integrada para orientar o comportamento” 

(Edelman e Tononi, 2000). Indivíduos conscientes são também sensientes (Chandroo 

et al., 2004a), ou seja, possuem capacidade de sofrer, sentir prazer ou felicidade 

(Singer, 2002).  

 A senciência é considerada como uma linha de fronteira para a presença ou 

ausência da preocupação moral: ou seja, se um animal é sensível, então ele deve ser 

incluído no círculo moral, receber consideração moral e devem ser assegurados alguns 

benefícios relativos à manutenção do seu bem-estar básico (Lund et al., 2007). 

 Os estados afetivos motivacionais incluem experiências conscientes como dor, 

medo, fome, sede e prazer e, embora sejam subjetivos (apenas disponíveis para o 

sujeito que vivencia as experiências), podem ser estudados através de evidências 

indiretas (Rolls, 2000). Três diferentes abordagens são as mais utilizadas neste tipo de 

estudo, as quais se baseiam em: (1) sensações; (2) neurofisiologia; ou (3) 

comportamento dos animais (Volpato, 2009; Chandroo et al., 2004b). 

 A abordagem baseada em sensações analisa as habilidades sensitivas e 

cognitivas que um animal pode possuir. Para isso, podem ser observados, por 

exemplo, a determinação do animal para alcançar uma condição desejada; a 

apresentação de sinais como medo ou prevenção; estudos de cognição que sugiram 

função determinada; comprovação de sentimentos através do paradigma 

evolucionário; comparações neuroanatômicas com animais mais complexos, incluindo 

humanos. Já a segunda abordagem, neurofisiológica, utiliza parâmetros fisiológicos 

para provar a senciência em animais, como a detecção da ativação cerebral após 

exposição à dor e medidas de estresse, como por exemplo, dosagens hormonais.  A 
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terceira abordagem, voltada ao estudo comportamental, utiliza indicadores 

comportamentais de bem-estar, os quais refletem as condições internas e externas do 

organismo, e desta forma buscam demonstrar o que é o ideal (representa conforto) 

para o organismo. Alguns métodos comuns nesta abordagem incluem a ablação ou 

lesão, manipulação hormonal, seleção genética e genômica e a estimulação fisiológica 

(Volpato, 2009). 

 Nas últimas décadas os estudos de bem-estar foram mais comuns em 

mamíferos e aves. Em peixes, apesar de existirem inúmeros estudos a respeito da 

saúde e mecanismos de estresse deste animais (Barton, 1997), a integração entre 

estes e outros aspectos no contexto do bem-estar animal ainda é recente e seu 

conhecimento ainda é reduzido (Braithwaite e Huntingford, 2004). Chandroo et al. 

(2004b) discutem, à luz de estudos pretéritos, se os peixes são seres sencientes ou 

não. Os autores apresentam cinco abordagens, não totalmente independentes entre 

si, representando evidências que sugerem estes são seres sencientes: (i) 

comportamento e representações internas; (ii) estados afetivos e motivacionais; (iii) 

dor; (iv) medo e (v) ansiedade e estresse. 

 

i. Comportamento e representações internas 

 Chandroo et al. (2004b) enumera diferentes estudos que apresentam evidências 

de que os peixes podem lembrar, reconhecer e interpretar habilidades de luta de seus 

futuros adversários, com o objetivo de avaliar a sua própria probabilidade de ganhar 

um conflito futuro. Os peixes podem também sinalizar seu estado motivacional para 

familiares coespecíficos. A maioria destas características comportamentais envolve um 

aprendizado mediado pela observação, podendo ser um indicativo de que os peixes 

podem reter memórias como representações declarativas. Estes exemplos constituem 

uma base preliminar e sugerem a existência de consciência primária e cognição 

consciente em peixes. 

 

ii. Estados afetivos e motivacionais 

  

Estruturas específicas do cérebro e dos sistemas neurais de tetrápodes têm 

sido associadas a emoções e comportamentos motivados. Chandroo et al. (2004b) 
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discutem  que, apesar das diferenças na ontogenia dos peixes em relação a outros 

tetrápodes, existem inúmeras evidências anatômicas, comportamentais e fisiológicas 

que sugerem a presença de estruturas homólogas límbicas e dopaminérgicas 

funcionais, sugerindo que os peixes e os tetrápodes herdaram essas características a 

partir de um ancestral comum durante a evolução dos vertebrados e que essas 

estruturas estão associadas a estados afetivos e motivacionais ambos os grupos. 

 

iii. Dor 

 Chandroo et al. (2004b) sugerem, a partir da análise de outros estudos, que os 

peixes possuem a capacidade de detectar, conceituar e assim responder a estímulos 

nociceptivos. No que diz respeito a perspectiva neuroanatômica, as hipóteses 

modernas referentes à base neural da consciência já incluem as espécies de peixes. 

Assim, é concebível que a nocicepção (e outros sentidos) nos peixes é experimentada 

conscientemente, e é responsável pela motivação do seu comportamento. Os autores 

também concordam com Gregory (1999) que coloca que a pergunta apropriada parece 

não ser se os peixes sentem dor, mas sim: “quais os tipos de dor os peixes 

experimentam?” 

 

iv. Medo e ansiedade 

 Segundo Chandroo et al. (2004b), o medo é uma emoção que resulta em 

alterações fisiológicas e comportamentais através da percepção de um estímulo 

perigoso. Os indicadores de medo em peixes incluem o aumento da taxa respiratória, a 

produção de feromônios de alarme e reações comportamentais de aversão como a 

fuga e o distanciamento. A base neurocomportamental para o condicionamento do 

medo em peixes parece ser dependente de mecanismos cognitivos, e as regiões são 

homólogas às do cérebro dos tetrápodes, sendo que os estados de medo e ansiedade 

em peixes são mediados por sistemas límbicos neurais. As características cognitivas, 

neurofisiológicas e comportamentais de respostas de medo nos peixes sugerem que 

eles têm alguma capacidade de conscientemente sentir medo. 

 

v. Estresse 
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 Chandroo et al (2004b) apontam que a resposta a situações estressantes é um 

processo integrado que conta não só com a percepção dos animais, mas também com 

a memória de experiências anteriores; estas ajudam a organizar as respostas ao 

estresse, o que, portanto, confere ao estresse uma dimensão psicológica. 

 Peixes socialmente subordinados e que apresentam um aumento na atividade 

da serotonina cerebral são comportamentalmente inibidos e apresentam uma 

atividade locomotora reduzida (Øverli et al., 1999). Estes resultados são semelhantes 

aos 

observados nas funções adaptativas de depressão, já descritos anteriormente para 

mamíferos e outros vertebrados. O telencéfalo de peixes contém núcleos do cérebro 

homólogos aos observadas em tetrápodes para mediar o estresse psicológico (e.g. 

Funada e Hara, 2001). Em peixes, os receptores de glucocorticóides podem ser 

encontrados nas regiões límbicas do cérebro, homólogas aos tetrápodes (Carruth et 

al., 2000), que também mostram ativação serotonérgica quando os peixes estão 

expostos a estressores sociais (Winberg e Lepage, 1998). Estas semelhanças 

neurocomportamentais entre os peixes e outros vertebrados com relação à tensão 

social sugere que os peixes têm alguma capacidade de experimentar estresse 

psicológico. 

  A partir das evidências discutidas acima, os autores concluem que dor, medo e 

estresse psicológico podem ser experimentados pelos peixes (Chandroo et al., 2004b). 

Isto implica também que, assim como outros vertebrados, os peixes têm a capacidade 

de sofrer (Volpato et al., 2007). Volpato et al (2007) define o estado de bem-estar 

ideal aos peixes como "o estado interno que um peixe permanece sob condições que 

foram escolhidos livremente por ele”;  Dawkins (2008) acrescenta que  "animais 

saudáveis são aqueles que têm o que eles querem". Apesar dos progressos na 

identificação de estados de sofrimento (por exemplo, dor, medo, frustração, e 

privação) dos peixes, poucos estudos objetivam identificar os estados de prazer destes 

animais através de estudos motivacionais e emocionais (Duncan, 2006). O prazer dos 

indivíduos pode também garantir o bem-estar do animal e, desta forma, estudos 

relativos a estas respostas também devem ser incentivados. 

 

2. O uso de peixes em estudos científicos  



 118  

 

  Os peixes possuem grande diversidade, sendo conhecidas cerca de 25.000 

espécies em todo o mundo, o que representa cerca de metade de todas as espécies 

vivas de vertebrados, tornando estes indivíduos o maior grupo de vertebrados vivos 

(UFR Comitee, 2004). Além do tamanho, o qual pode variar de alguns centímetros até 

muitos metros, os peixes variam significativamente em sua taxonomia, morfologia, 

genética, comportamento, fisiologia e ecologia (De Tolla et al., 1995). Estes requisitos 

fazem com que os peixes constituam diferentes modelos para estudos laboratoriais.  

 A pesquisa utilizando peixes como modelo ajuda a abordar as questões relativas 

a diferentes temas como a qualidade e a integridade ambiental, a conservação e 

proteção dos ambientes aquáticos, a toxicologia das substâncias e também a 

compreensão de doenças que acometem os seres humanos (De Tolla et al., 1995). 

 O uso destes animais em estudos científicos vem crescendo significativamente 

nos últimos anos. Este aumento é resultado de diferentes fatores, tais como o 

desenvolvimento da aqüicultura e da pesca, do uso de peixes como animais de 

estimação, e o emprego de testes envolvendo peixes como indicadores de alterações 

ambientais. A degradação dos ecossistemas aquáticos e a necessidade de se 

compreender e reduzir os danos aos ecossistemas foi um dos responsáveis, portanto, 

por este incremento na pesquisa.  

Por outro lado, este aumento nas pesquisas com peixes também vem 

ocorrendo em consequência do clamor da sociedade, que solicita o desenvolvimento e 

a aplicação de testes mais eficientes, mais baratos e que também possibilitassem a 

redução na utilização de animais de “sangue quente” (Fabacher e Little, 2000). Assim, 

têm se investigado a utilização de peixes como um substituto para os mamíferos nas 

investigações farmacológicas e genéticas (De Tolla et al, 1995; CCA Council, 2005).  

Neste sentido, a diversidade nas estratégias reprodutivas, a variedade nos 

níveis de organização social e uma morfologia cerebral mais simples tornam os peixes 

organismos ideais para estudos comportamentais (Fabacher e Little 2000; Borski e 

Hodson, 2003). Algumas espécies de peixes, como, por exemplo, o “paulistinha” (Danio 

rerio), já tem seu genoma completamente sequenciado, além de possuir características 

de desenvolvimento bem compreendidas e apresentarem rápido desenvolvimento 

embrionário, o que facilita a compreensão das respostas buscadas. Estes indivíduos 
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são amplamente utilizados como modelos em estudos envolvendo toxicologia, 

oncologia, teratologia, células-tronco e medicina regenerativa, doenças cardíacas. Suas 

células também podem ser utilizadas no tratamento da cegueira humana, 

degeneração macular, glaucoma e cegueira relacionada ao diabetes (Ganguly et al., 

2012). 

 Quando os objetivos dos estudos são os efeitos ao meio ambiente, os peixes são 

considerados organismos sentinela, utilizados como primeiros indicadores de efeito da 

contaminação de seu habitat, e têm sido largamente utilizados para monitoramento 

ambiental. Substâncias contaminantes podem afetar não somente os organismos 

aquáticos, mas também todo o ecossistema e, posteriormente, os seres humanos 

através da contaminação de organismos aquáticos utilizados como alimento (Rajaguru 

et al., 2002). A ingestão de água e alimentos contaminados é a forma mais comum de 

exposição de populações humanas a tóxicos químicos, sendo os peixes 

reconhecidamente os maiores veículos nessa transferência de contaminantes aos 

humanos. Desta forma, estudos que quantifiquem os níveis de contaminantes e os 

efeitos em tecidos de organismos normalmente consumidos por humanos são úteis 

não apenas do ponto de vista de estudar riscos ecológicos associados à contaminação, 

mas também por indicarem o potencial para exposição de populações humanas a 

substâncias presentes no ambiente. 

 Estudos toxicológicos utilizando peixes como bioindicadores também tem 

crescido não somente com o objetivo de se entender a toxicodinâmica e a 

toxicocinética dos fármacos nos indivíduos, mas também de se entender os efeitos que 

estas drogas podem exercer aos seres humanos e ao ambiente, a partir do momento 

que, por não serem inteiramente metabolizadas pelos pacientes, estes compostos 

ativos são excretados e conseqüentemente chegam às águas residuais pelos sistemas 

de esgoto (Fatta-Kassinos et al., 2011). Este aumento nas pesquisas com peixes deve 

ser encorajado, no entanto, estes indivíduos também estão sujeitos a fatores 

estressantes e estímulos nocivos que podem vir a prejudicar a sua saúde e seu bem-

estar (CCA Concil, 2005). 

 

3. Princípios éticos gerais nos estudos com peixes  
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 Apoiar e garantir o bem-estar dos animais deve ser uma premissa básica 

durante seu uso com a finalidade de ensino e/ou pesquisa, pois não apenas resultará 

em uma ciência mais ética, mas também, muitas vezes, uma ciência mais precisa. 

Sabe-se, por exemplo, que animais que experimentaram algum tipo de trauma podem 

não exibir respostas comportamentais ou fisiológicas normais, inviabilizando os 

propósitos da pesquisa (UFR Comitee, 2004). Além disso, reforça-se que, aliado ao 

progresso científico, devem sempre estar associados os princípios éticos que garantam 

o bem-estar e o respeito a todas as formas vivas.  

 A criação de guias e diretrizes capazes de abranger todos os cuidados e bem-

estar no uso de peixes não é uma tarefa trivial, uma vez que existe uma grande 

variedade de espécies, e cada espécie pode possuir requerimentos únicos que devem 

ser observados em seus respectivos estudos. Por sua vez, o número de espécies de 

mamíferos utilizados nas pesquisas, principalmente na linha biomédica, é 

relativamente pequeno. Porém, pelo fato de serem mais bem estudados em termos 

éticos, alguns regulamentos que regem o uso de peixes se baseiam em regras 

aplicáveis a mamíferos (Borski e Hodson 2003). 

 A pesquisa envolvendo seres vivos, incluindo peixes, deve ser baseada no 

conceito dos 3Rs para que resultados válidos sejam obtidos sem desrespeitar o bem 

estar dos animais. Ainda que os conceitos de Redução, Refinamento e Substituição 

estejam menos freqüentemente associados à pesquisa com peixes (existem 

relativamente poucos artigos tratando sobre o tema se comparados ao número de 

artigos, neste tema, com mamíferos e aves; inexiste um banco de dados apresentando 

alternativas ao estudo com peixes) estes princípios devem ser empregados e 

respeitados. 

 Atualmente, algumas revistas científicas como, por exemplo, a Journal of Fish 

Biology, estão se esforçando para garantir que os artigos publicados tenham 

respeitado e aplicado as melhores práticas e o uso ético dos animais na pesquisa, 

declarando inclusive que não publicarão trabalhos que possam causar efeitos adversos 

desnecessários, evitáveis, insuficientemente justificáveis ou danos permanentes para 

os animais (Metcalfe e Craig, 2011) 

 Em seguida serão discutidos brevemente os conceitos dos 3Rs e sua aplicação 

na pesquisa com peixes. 
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3.1 Substituição 

 

 Este conceito pode ser aplicado através da substituição de métodos clássicos 

utilizados em estudos com peixes, por outros métodos alternativos que se enquadrem 

na proposta dos 3Rs, como por exemplo, a substituição de peixes adultos por 

embriões, o emprego de cultivos de células e tecidos, uso de animais “menos 

conscientes”, como daphnias e algas, o uso de modelos e mídias interativas para 

ensinar e treinar técnicas (Wolf et al., 2007). Coletas de amostras não invasivas em 

alternativa a coleta de sangue, como, por exemplo, quantificar esteróis de peixes na 

água (conforme sugerido por Scott e Ellis, 2007), também é uma possibilidade de 

aplicação do modelo dos 3Rs. 

 

3.2 Redução 

 

 Sempre que possível, o número de indivíduos utilizados na pesquisa deve ser 

reduzido, sem que exista a perda da precisão ou a falta da compreensão da resposta 

buscada. Ao contrário dos estudos envolvendo mamíferos, que exigem o uso de 

espécies padronizadas, a pesquisa com peixes possui um número relativamente 

grande de espécies que podem ser utilizadas e assim buscar a melhor resposta. Alguns 

exemplos de redução no uso de peixes em estudos científicos englobam o uso de 

espécies geneticamente padronizadas, o que pode reduzir a variabilidade das 

respostas obtidas (Grimholt et al., 2009), e a maior harmonização dos protocolos 

utilizados favorecendo a compreensão das respostas. A melhoria das técnicas também 

tornaria possível o uso de um número menor de indivíduos, como por exemplo, o uso 

corriqueiro do critério do limiar nos testes agudos com peixes poderia reduzir entre 60 

e 70% o número de indivíduos utilizados nos ensaios, sem qualquer perda de 

fiabilidade (Hutchinson et al., 2003; Hoekzema et al., 2006). 

 A redução da duplicação desnecessária de ensaios perigosos e dolorosos, 

através do compartilhamento obrigatório de dados por parte dos órgãos reguladores e 

membros da academia, também pode contribuir com a redução no número de animais 

utilizados. 
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3.3 Refinamento 

 O conceito de refinamento engloba qualquer melhoria na condução dos estudos 

no sentido de reduzir o sofrimento e respeitar o bem-estar animal. Este processo 

envolve o desenvolvimento de métodos e tecnologias que assegurem que o animal 

seja minimamente incomodado e pelo menor tempo possível. No caso de peixes, a 

melhoria da manipulação, refinamento das técnicas de marcação, treinamento da 

equipe executora do projeto e o enriquecimento ambiental, quando aplicável, podem 

contribuir para reduzir o sofrimento animal. Alguns exemplos que podem ser utilizados 

nos cultivos em laboratório, com a finalidade de enriquecimento ambiental são: o uso 

de tubos, vegetação, esconderijos, correntes d’água que facilitem o exercício, 

fornecimento de dieta variada, substrato adequado para organismos bênticos, 

valorização da interação peixe-ser humano, além da familiarização e treinamento do 

pesquisador. 

 As conseqüências e considerações acerca do bem-estar animal devem ser mais 

amplamente publicadas e relatadas. Ainda, os resultados negativos nas pesquisas com 

peixes devem ser também compartilhados com a comunidade científica, para evitar 

que mais animais tenham seu bem-estar sacrificado sem a real necessidade de 

replicação destas praticas.  

 Os peixes devem ser tratados com a mesma consciência ética com a qual são 

tratados mamíferos e aves. Vidas são desperdiçadas se a pesquisa não é feita de forma 

ética, e estes princípios devem ser parte natural da pesquisa envolvendo peixes. 

 

4. Planejando e executando a pesquisa com ética 

4.1. Escolha das melhores espécies 

 Segundo o guia proposto por De Tolla et al. (1995), antes do início de qualquer 

estudo, uma reflexão sobre qual espécie será o objeto de estudo deve ser realizada 

com cuidado. Estes mesmos autores sugerem que sejam escolhidas espécies de fácil 

manutenção, optando por indivíduos com baixa taxa de mortalidade e sensibilidade 

relativamente alta. Fatores como a dieta requisitada pelos indivíduos, espaço 

necessário para o teste, temperatura ideal, resistência a doenças, comportamento 
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social e agressividade também devem ser considerados para a escolha de uma espécie 

que melhor se enquadre aos objetivos do trabalho.  

 Para estudos que visem avaliar a integridade ambiental deve-se selecionar o 

bioindicador que corresponda ao que se pretende avaliar, por exemplo, caso se 

objetive quantificar a bioacumulação e a biomagnificação de compostos em um 

ambiente, a escolha de predadores de topo de cadeia é a mais recomendada. A 

espécie ideal deve permitir que se identifiquem as causas e os efeitos entre os agentes 

estressores e as respostas biológicas.   

 

4.2. Planejamento amostral e experimental  

 Após a escolha da espécie a ser estudada, um planejamento experimental 

rigoroso deve ser realizado a fim de reduzir o uso desnecessário de animais e também 

a necessidade de repetição do experimento. Primeiro deve-se definir quais hipóteses 

que serão testadas, e em seguida deve-se realizar uma extensa pesquisa na literatura 

científica com o objetivo de definir os melhores métodos para testar as hipóteses 

propostas. Bancos de dados sobre espécies e substâncias, quando acessíveis, também 

devem ser consultados com o objetivo de aperfeiçoar a definição do “n” amostral 

adequado. 

 

4.3. Aquisição de licenças 

 Após a seleção da espécie de peixe que será o modelo do estudo, o pesquisador 

deverá optar por utilizar animais silvestres ou animais criados em cativeiro. Toda 

atividade com finalidade científica, que envolva peixes silvestres, tem de ser realizada 

mediante autorização do órgão ambiental federal. A IN 154/07 regulamenta as 

seguintes atividades, com finalidade científica ou didática (no âmbito do ensino 

superior): 

 

I - coleta de material biológico; 

II - captura ou marcação de animais silvestres in situ; 

III - manutenção temporária de espécimes de fauna silvestre em cativeiro; 

IV - transporte de material biológico; 

V - recebimento e envio de material biológico ao exterior; e, 
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VI - realização de pesquisa em unidade de conservação federal ou em cavidade natural 

subterrânea. 

 

 Esta autorização deve ser requisitada na página do SISBio 

(www.icmbio.gov.br/sisbio) por meio de um cadastro que requisita as seguintes 

informações:  

1) Nome, CPF, endereço 

2) Identificação da instituição científica à qual está vinculado ou pela qual foi indicado 

3) Currículo na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq). 

4) Projeto de pesquisa contendo objetivos, descrição das atividades a serem 

executadas, metodologias, indicação dos táxons que serão coletados, capturados, 

marcados ou transportados, indicação do destino previsto para o material coletado, 

indicação das áreas, épocas escolhidas, se haverá acesso ao patrimônio genético ou ao 

conhecimento tradicional associado, assim como outras informações pertinentes à 

atividade a ser executada 

5) Nome e CPF dos membros da sua equipe, que constarão na autorização. 

 

 Após a retirada desta autorização, o projeto de pesquisa deve ser submetido à 

aprovação da Comissão de Ética para o Uso de Animais. Na UFPR, isso é feito através 

do preenchimento do formulário encontrado no site do CEUA/BIO - UFPR.  

Em caso de estudos realizados com animais criados em cativeiro, o alvará de 

funcionamento atualizado do local onde os peixes foram comprados deve ser 

requisitado e anexado ao processo, que também deve ser encaminhado ao CEUA/BIO - 

UFPR.    

 

4.4. Obtenção dos organismos  

 Para garantir a qualidade da pesquisa, quando exista a necessidade de utilização 

de animais criados em cativeiro, estes devem ser obtidos de fornecedores que 

possuam boa reputação. Os indivíduos podem ser obtidos em diferentes 

estabelecimentos como incubadoras, laboratórios, lojas de aquário e viveiros (CCAC, 

2005). 
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 No caso da utilização de animais silvestres, segundo a American Fisheries Society 

(1988) uma revisão na literatura deve ser realizada para escolha de técnicas adequadas 

para captura de cada espécie. Algumas técnicas freqüentemente utilizadas são as 

redes de cerco, de malha, armadilhas e iscas.  Sempre devem ser utilizadas técnicas de 

captura que, além de permitir que se cumpram os objetivos propostos para a pesquisa, 

sejam também benevolentes para com os animais que se capture e com o 

ecossistema, evitando ao máximo a coleta desnecessária de organismos. 

 As técnicas ideais de captura devem impedir ou minimizar as lesões e reduzir a 

angústia dos animais. Cuidados também devem ser tomados para evitar a captura 

acidental de espécies não-alvo de seu estudo.  

 

4.5. Transporte/aclimatação/quarentena 

 Os investigadores devem sempre optar pelas melhores alternativas de coleta, 

manipulação e transporte de peixes, pois, dependendo do propósito do estudo, um 

estresse agudo pode interferir diretamente nos resultados da pesquisa, ou mesmo 

indiretamente, ao tornar os animais mais suscetíveis a doenças, por exemplo. 

 O sucesso no transporte dos peixes, sejam eles silvestres ou criados em 

cativeiro, exige atenção e prevenção dos problemas fisiológicos que podem ser 

causados quando são mantidos um número relativamente grande de indivíduos em 

pequenos volumes de água (Wedemeyer, 1996b). Segundo a Canadian Council on 

Animal Care (CCAC, 2005), algumas precauções ajudam a manter a qualidade da água 

de transporte, impedindo alterações adversas e que não estejam em acordo com as 

necessidades fisiológicas dos animais. Por exemplo, a utilização de caixas térmicas para 

manutenção da temperatura, o uso de caixas opacas para reduzir os níveis de 

luminosidade e a manutenção dos níveis de oxigênio com aeração, mesmo durante a 

coleta e transporte dos animais, são algumas recomendações a serem seguidas. 

Dependendo da espécie escolhida e do objetivo do trabalho, pode-se optar pelo 

transporte dos indivíduos com o estômago vazio para evitar a contaminação da água e 

também para reduzir a taxa metabólica destes animais. As caixas de transporte 

também devem estar limpas e livres de qualquer substância que possa trazer risco aos 

animais. 
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 Ainda de acordo com recomendações do manual CCAC (2005), após a chegada 

ao laboratório, para garantir a qualidade sanitária dos indivíduos e dos outros animais 

que possam estar no laboratório, deve ser respeitado um período de quarentena e 

aclimatação. A quarentena é importante para garantir que os indivíduos utilizados na 

pesquisa estão saudáveis e livres de doenças transmissíveis aos outros animais. 

Durante o período de aclimatação, deve-se respeitar um ajustamento gradual das 

condições ideais de bem-estar dos indivíduos neste novo ambiente, incluindo atenção 

à qualidade da água, temperatura, iluminação e dieta. Problemas relacionados ao 

estresse de transporte e a retomada das condições fisiológicas normais dos animais 

também devem ser considerados para assegurar uma pesquisa de qualidade. O 

período adequado de aclimatação e quarentena para cada espécie e tipo de 

experimento deve ser cuidadosamente checado na literatura específica. Após a 

quarentena, é aconselhável que seja realizado um exame físico rápido buscando por 

lesões externas, inclusive uma amostra de muco também pode ser coletada para a 

análise de possíveis doenças (De Tolla et al., 1995).  

 

4.6. Condições ideais de manutenção dos organismos em laboratório  

 A manutenção da qualidade e do bem-estar de peixes mantidos em ambientes 

controlados requer monitoramento constante, atenção aos detalhes e uma 

manutenção de rotina rigorosa e consistente, sendo que qualquer perturbação 

indesejável deve ser investigada e suas causas identificadas e corrigidas. 

 A manutenção da qualidade de água é o fator mais importante quando os 

indivíduos são mantidos em laboratório. Em condições ótimas do meio, respeitando o 

bem-estar animal, há uma consequente redução no estresse dos organismos e 

diminuição do risco de doenças. Entre os principais fatores a serem controlados para a 

manutenção da homeostasia em peixes encontra-se a temperatura, dieta, pH, 

concentração de oxigênio, de dióxido de carbono, de nitrogênio e salinidade. Algumas 

espécies comumente utilizadas em bioensaios possuem limites de tolerância já 

definidos, porém, para muitas outras espécies, ou estes limites não são conhecidos, ou 

podem variar com o estágio de vida (larvas, juvenis e adultos), estado fisiológico (por 

exemplo, desova, alimentação e história prévia de exposição) ou ambiente social que o 

animal habita. Para estas espécies, pode ser necessário um período de aclimatação 
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maior para conhecimento das características do animal ou, em situações em que a 

aclimatação não responda a todas as questões, ensaios pilotos podem ser realizados 

para se definir as condições apropriadas para cada situação (CCAC, 2005). 

 Para animais ectotérmicos, como os peixes, a temperatura ambiental é muito 

importante, pois esta variável afeta diretamente sua fisiologia, refletindo, portanto, na 

saúde, nas exigências nutricionais, reprodução e, em casos extremos, na sobrevivência 

(De Tolla, et al., 1995; CCAC, 2005). As variações de temperatura afetam também a 

saturação dos gases no meio aquático, já que sua concentração tende a ser 

inversamente proporcional à temperatura da água (ex.: águas mais quentes tendem a 

ter menor concentração de oxigênio dissolvido, mantidas constantes todas as demais 

condições) (De Tolla et al., 1995). Existe um intervalo específico de temperatura ótima 

para cada espécie e sua manutenção garante que o indivíduo mantenha suas funções 

fisiológicas normais e assim desfrute de boa saúde e bem-estar.  

 A dieta também é um fator muito importante para uma boa condição dos 

indivíduos. Portanto, muitas vezes a alimentação deve ser realizada de acordo com os 

objetivos da investigação (Hardy, 1989). Em geral o pesquisador deve assegurar que 

nutrientes essenciais (macro- e microelementos) estejam disponíveis aos animais em 

proporções adequadas, garantindo assim uma dieta equilibrada. Além disso, ao se 

alimentar os animais deve-se atentar à manutenção da qualidade da água. 

 O pH deve ser mantido dentro das necessidades ótimas dos animais. Indivíduos 

que vivem em valores de pH fora de seus valores ótimos  podem ficar estressados, 

terem seu crescimento reduzido e ficarem mais suscetíveis a doenças infecciosas. O pH 

também controla outros fatores, como a captura de oxigênio pelo peixe (De tolla et al., 

1995) e a solubilidade da amônia (que está presente de forma menos tóxica em níveis 

mais baixos de pH) (CCAC, 2005). 

 As concentrações de oxigênio dissolvido não devem estar perto da saturação, 

para garantir a saúde e ausência de estresse nos animais. A concentração ótima de 

oxigênio, assim como outros parâmetros, também varia com a espécie estudada, fase 

da vida e temperatura da água (Tucker, 1993). Baixos níveis de O2 dissolvido podem 

ser corrigidos mantendo a aeração constante, reduzindo a densidade de indivíduos nos 

aquários e, em alguns casos, reduzindo a alimentação (De Tolla et al., 1995). Outro 

problema resolvido através da aeração é o aumento da concentração de dióxido de 
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carbono na água onde estão os indivíduos. O dióxido de carbono é produzido pelos 

peixes através de sua respiração e dissolve-se na água na forma de ácido carbônico, o 

qual, em altas concentrações, tende a reduzir o pH e pode ser fatal aos animais. 

Porém, garantindo a aeração constante da água, este problema é facilmente resolvido 

(CCAC, 2005). 

 O nitrogênio pode estar presente em diferentes formas: nitrito, nitrato e 

amônia, sendo a amônia livre e o nitrito os compostos nitrogenados mais tóxicos para 

os peixes. A amônia pode estar presente em duas formas: ionizada (NH4
+), que é a 

mais abundante, e não-ionizada ou "livre" (NH3). O termo amônia refere-se à soma das 

concentrações destas duas formas, sendo que o balanço entre amônia ionizada e não 

ionizada, e portanto a toxicidade da amônia, dependente dos valores de pH e 

temperatura (Thurston 1988). O controle da dieta é necessário para manter as 

concentrações de amônia em níveis aceitos pelos animais. Além disso, o controle do 

pH é crítico para minimizar a toxicidade da amônia. Filtros biológicos adequados 

também são boa opção para controle da concentração de amônia, pois fornecem o 

substrato necessário para a colonização por bactérias que são responsáveis por oxidar 

a amônia e nitrito no sistema, gerando substâncias menos tóxicas (CCAC, 2005). 

 Alterações de salinidade devem ser controladas, uma vez que salinidades 

inadequadas podem resultar em estresse osmorregulatório, crescimento prejudicado e 

diminuição da resistência dos animais às doenças (CCAC, 2005). 

 Mesmo que a avaliação do bem-estar de peixes mantidos em ambientes 

controlados seja um desafio, uma vez que nem sempre as respostas às condições 

adversas são rapidamente exibidas, a manutenção de um ambiente que atenda as 

necessidades ótimas dos indivíduos tende a reduzir o sofrimento e o estresse dos 

indivíduos, além de também melhorar a qualidade técnica da pesquisa. 

 

4.7. Anestesia, analgesia e eutanásia 

 O uso de anestésicos em peixes iniciou-se no século passado (Schoettger e Julin 

1967), em princípio apenas com a intenção de facilitar o manuseio dos animais. 

Atualmente, com a elucidação da fisiologia dos animais e com a compreensão da 

necessidade de manutenção do bem-estar animal e redução do sofrimento, seu uso é 

amplamente difundido (Zahl et al., 2012). 
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 Os peixes manifestam alto estresse neuroendócrino e fisiológico em resposta a 

estímulos nocivos. Muitos anestésicos, sedativos, ou analgésicos podem, portanto, 

reduzir o trauma na manipulação e minimizar alterações indesejadas nas condições 

fisiológicas dos organismos-teste.  

No entanto, os agentes anestésicos devem ser usados de forma criteriosa e 

adequada, sempre seguindo recomendações da bibliografia específica e necessidades 

da espécie escolhida. A concentração de anestésico, por exemplo, pode variar 

conforme espécie, tamanho do corpo, a concentração de peixes no aquário, dureza, a 

temperatura, ou salinidade da água, entre outros fatores (Ackerman et al., 2005). A via 

de administração dos anestésicos (ex. via intravenosa, difusão branquial, dissolvido na 

água) também pode variar entre diferentes espécies e diferentes compostos (Zahl et 

al., 2012). Em situações que se necessite uma longa duração da anestesia, deve ser 

assegurado o fornecimento e a recirculação contínua de água oxigenada através das 

brânquias (Iwama e Ishimatsu, 1994). Critérios como a eficácia e a segurança durante o 

uso de anestésico, além dos efeitos colaterais aos animais, aos seres humanos e ao 

meio ambiente, também devem ser levados em consideração durante a escolha do 

anestésico (Marking and Meyer, 1985).  Um bom anestésico não deve causar efeitos 

fisiológicos, imunológicos ou comportamentais persistentes, que possam reduzir a 

probabilidade de sobrevivência dos peixes ou interferir nos objetivos dos estudos a 

serem realizados (Ackerman et al., 2005). 

 Existem inúmeras substâncias que podem ser utilizadas para anestesia de 

peixes, sendo os mais comumente utilizados a tricaína metanosulfato (TMS, MS-222), a 

benzocaína, o óleo de cravo ou eugenol, a quinaldina e o 2- fenoxietanol (Ross e Ross, 

2008; Neiffer e Stamper, 2009).  O TMS ou MS-222 é o único anestésico aprovado pelo 

Food and Drug Administration, mas, ainda assim, cuidados devem ser observados 

como, por exemplo, respeitar um período de 21 dias para libertação ou o consumo do 

animal (Zahl et al., 2009). Este composto, assim como a benzocaína, é um anestésico 

local e atua bloqueando os canais de sódio voltagem-dependentes ao ligar-se a uma ou 

mais regiões diferentes das proteínas do canal de sódio, bloqueando assim a condução 

do impulso nervoso (Frazier e Narahashi, 1975). No entanto peixes anestesiados com 

benzocaína, ainda mantêm algumas de funções locomotoras em todas as fases da 

anestesia, fazendo com que este composto não seja adequado em situações que 
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envolvem procedimentos cirúrgicos (Ackerman et al., 2010). Uma revisão detalhada 

sobre as substâncias comumente utilizadas na sedação de peixes, concentrações 

recomendadas para diferentes espécies, e prós e contras de cada substância pode ser 

encontrada em Ackerman et al. (2005) e Zahl et al. (2012). 

 O monitoramento da profundidade da anestesia em peixes é particularmente 

difícil, uma vez que, o animal perde o seu equilíbrio, para a natação, não responde a 

pressão profunda e, posteriormente, cessa qualquer atividade opercular. Assim, em 

animais menores, a observação de movimentos operculares constantes sem resposta a 

estímulos físicos não devem ser observados em peixes anestesiados. Em animais 

maiores, um eletrocardiograma pode ser usado para fornecer informações como 

atividade atrial e ventricular e hipoxia (De Tolla et al., 1995).  

 A eutanásia de peixes deve ser o mais humanizada possível, evitando ao 

máximo a dor e o sofrimento animal. O ideal é que a eutanásia seja realizada após o 

indivíduo estar anestesiado até ao ponto de perda de equilíbrio, e, a partir de então, 

pode-se realizar o processo fisco ou químico para provocar a morte cerebral (CCAC, 

2005). O pesquisador deve estar bem informado sobre quais procedimentos de 

eutanásia podem alterar o resultado de seu trabalho, conhecer a farmacologia e os 

impactos fisiológicos dos métodos escolhidos (Andrews, 1993).  

A American Veterinary Medical Association (AVMA, 2007) enumera como 

aceitável a eutanásia de peixes por overdose de barbituratos, anestésicos inalantes, 

CO2, tricaína metanosulfato (TMS, MS-222), benzocaína, 2-fenoxietanol. Por outro 

lado, a associação não tolera o uso de hipotermia, ou congelamento, devido a 

preocupações sobre a indução de dor durante a formação de cristais de gelo. Em casos 

onde os resultados do trabalho podem ser alterados pela overdose das substâncias 

citadas acima, é tolerada a morte física por secção medular ou decapitação. 

  

5.  Segurança do manipulador: peixes venenosos, traumatogênicos, elétricos e 

vetores de zoonoses 

 Os animais aquáticos possuem inúmeros mecanismos de defesa e 

autopreservação, sendo alguns destes mecanismos potencialmente perigosos para o 

pesquisador. Desta forma, os métodos de contenção e manipulação devem envolver 
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um compromisso que minimize o risco potencial para os manipuladores e os prejuízos 

ao animal (Nickum, 1988). 

 O manuseio adequado e realizado rapidamente, técnicas de alimentação, 

equipamentos e alojamentos corretos, uma compreensão básica dos hábitos da 

espécie estudada e a revisão da literatura relevante, são princípios particularmente 

importantes para evitar lesões tanto ao manipulador quanto ao animal. Os 

procedimentos de emergência devem ser parte da rotina do laboratório de modo que 

se possa realizar com eficácia a remediação de uma lesão. Os procedimentos devem 

ser sempre realizados por no mínimo duas pessoas, sendo que pelo menos uma delas 

deve ser experiente em técnicas de captura e manejo, além de conhecer 

procedimentos de emergência (Nickum, 1988; De Tolla et al., 1995).  

 De Tolla et al. (1995) discute quais são os principais riscos à segurança do 

manipulador. Em todo caso, seja qual for a natureza do incidente (envenenamento, 

trauma físico, choque elétrico, infecção), é altamente recomendável que um médico 

seja consultado.  

Primeiramente, diversas espécies de peixes, tanto ósseos como cartilaginosos, 

são venenosos. As possíveis injurias causadas por estes animais devem ser tratadas 

imediatamente, pois podem ser capazes de produzir efeitos significativos. Infecções 

bacterianas secundárias também estão associadas a estas injurias. Os peixes 

traumatogênicos, por sua vez, podem causar danos através de mordidas, picadas, 

perfurações, sendo que as infecções bacterianas secundárias podem apresentar maior 

risco do que o trauma inicial.  Todas as feridas devem ser, portanto, cuidadosamente 

limpas. Já os peixes elétricos possuem um órgão especializado que pode gerar tensões 

muito altas. Em casos de manipulação destes animais, equipamentos adequados, 

como sapatos e luvas de borracha devem ser utilizados. 

 Em todos os trabalhos envolvendo animais há o risco de infecção zoonótica. 

Desta forma, diversos cuidados devem ser tomados para garantir a segurança tanto do 

pesquisador quanto do animal. Uma vez que ocorra a exposição aos patógenos, a 

infecção ou doença poderá ocorrer dependendo da virulência do organismo e a 

susceptibilidade do hospedeiro (Geraci, 1991). As doenças de peixes podem ser 

causadas por diversos organismos como bactérias, nematóides, cestóides (tênias), 

vermes trematódeos, protozoários, vírus, e fungos (Fryer e Bartholomew, 1996), sendo 
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que o tipo de infestação esta relacionada a fatores específicos como espécie, origem 

geográfica, dieta, qualidade da água e salinidade (CCAC, 2005). 

 As bactérias gram-negativas, Vibrio spp., Plesiomonas shigelloides, Aeromonas 

spp., Escherichia coli, Salmonella spp., Klebsiella spp., Edwardsiella spp., Yersinia 

ruckeri, e Leptospira icterohaemorrhagica são responsáveis pela maioria dos agentes 

patogênicos em peixes. Infecções por bactérias gram-positivas, tais como 

Streptococcus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Mycobacterium spp., Clostridium spp., 

e Staphylococcus spp. são menos comuns, mas também são documentadas (Nemetz e 

Shotts, 1993; Weinstein et al., 1997).  

 Doenças causadas por vírus e fungos foram identificadas em peixes (Fryer e 

Bartholomew, 1996), porém ainda não existem relatos de contaminação humana 

(Nemetz e Shotts, 1993). Parasitas de peixes como vermes e protozoários podem 

infectar os seres humanos, porém tem sua forma de contaminação mais ligada ao 

consumo dos peixes (Nemetz e Shotts, 1993). 

 Algumas recomendações, quando seguidas, podem reduzir as chances de uma 

doença grave. Cuidados com a higiene, uso de equipamentos de proteção, proteção de 

feridas abertas contra inoculação, evitar o contato de pessoas imunodeprimidas ou 

doentes com os animais ou com o ambiente em que estão os animais (De Tolla et al., 

1995; CCAC, 2005). Animais doentes devem ser isolados e o laboratório deve ser 

desinfetado após o uso. Animais mortos, produtos contaminados, material de origem 

animal devem ter destinação correta, e, naturalmente, não se aconselha comer, beber 

ou fumar no laboratório. A adoção de práticas corretas de criação, equipamentos 

adequados, profissionais treinados e o desenvolvimento de protocolos de emergência 

são práticas que também podem reduzir os riscos aos animais e aos pesquisadores. 

A observação de procedimentos, na pesquisa com peixes, que evitem o 

estresse, alivie a dor e garanta o bem-estar dos animais está sendo cada vez mais 

exigido dos pesquisadores, especialmente pelas implicações éticas que a 

experimentação animal envolve. Além disso, ao se minimizar variáveis como estresse, 

dor e sofrimento, também se garante a qualidade técnica da pesquisa, uma vez que 

resultados podem ser mascarados ou alterados por não se considerar o bem-estar dos 

animais durante a coleta, manutenção, manipulação e eutanásia. 
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Portanto, é interessante notar que, da mesma forma que Merton (1964) 

observou, em um contexto mais amplo, sobre a ética na ciência como um todo, a ética 

na experimentação animal também “é obrigatória não apenas porque é eficaz do 

ponto de vista do procedimento, mas porque se acredita que seja justa e boa”. 
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CONTENÇÃO DE ANIMAIS SELVAGENS 

Rogério Ribas Lange 

 

1. “First you need to catch your tiger!”  Dr. Murray E. Fowler 

Para que se pratique qualquer experimento com animais selvagens a 

necessidade preliminar é conhecermos as técnicas de contenção. Serão abordadas as 

premissas básicas das técnicas e conceitos de contenção física ou manual ou ainda 

mecânica. A frase do Dr. Fowler é clássica quanto à contenção de animais selvagens e 

exemplifica o desafio que isto significa seja qual for a espécie com a qual 

trabalharemos. 

 

2. Diversidade planetária dos vertebrados 

Dado o grande número de espécies animais, que pode ser observado na tabela 

1, onde são considerados apenas os vertebrados, há grande variação de tamanhos, 

hábitos ou padrões comportamentais, pode se deduzir que para cada espécie deve ser 

utilizada uma ou mais técnicas próprias. 

 

Tabela 1: Número de espécies animais existentes no planeta: 

 

Espécies Número 

Peixes 24.587 

Repteis 5.971 

Anfíbios 4.310 

Mamíferos 4.050 
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Aves 8.750 

Total 47.668 

              Fonte: Heiser e McFarland (1999) 

 

O uso legal de animais selvagens em experimentação e pesquisa, depende de 

autorização do Comitê de Ética no Uso de Animais do local específico onde a pesquisa 

será desenvolvida e de autorização do SisBio: http://www.icmbio.gov.br/sisbio. 

 

“Quem manipula a vida animal deve considerar seus sentimentos”  

Murray E. Fowler, 1978. 

 

“A contenção é o momento de maior stress na vida de um animal” 

Murray E. Fowler, 1978. 

 

3. Definições 

• Stress ou estresse: é o conjunto de reações de um organismo frente a estímulos 

externos de ordem física, psíquica, infecciosa ou outras capazes de perturbar a 

homeostase. É um fenômeno adaptativo, cumulativo, resultante da interação do 

organismo com o meio, através de receptores. 
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• Miopatia de captura: doença muscular associada ao estresse e contenção física e/ou 

farmacológica e transporte de animais selvagens. Os fatores que predispõe à miopatia 

são:  

- Medo e ansiedade 

- Esforço muscular intenso 

- Manipulação repetida, transporte prolongado 

- Tensão muscular constante (alarme prolongado) 

- Contração de músculos em posições anormais (dentro de redes ou caixas) 

- Anóxia muscular localizada 

 

5. Equipamentos de contenção 

Para aquisição de equipamentos especializados na contenção de animais 

selvagens podem ser encontradas no sítio eletrônico: 

http://www.zootechonline.com.br 
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POSTURAS ÉTICAS NA EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL 

Canadian Council on Animal Care 

 

 A evolução contínua das áreas de conhecimento humano, com especial ênfase 

àquelas de biologia, medicinas humana e veterinária, e a obtenção de recursos de 

origem animal para atender necessidades humanas básicas, como nutrição, trabalho e 

vestuário, repercutem no desenvolvimento de ações de experimentação animal, razão 

pela qual se preconizam posturas éticas concernentes aos diferentes momentos de 

desenvolvimento de estudos com animais de experimentação. Diante essas colocações 

postula-se segundo Canadian Council on Animal Care (Guide for the Care and Use of 

Experimental Animals:  

Artigo I - É primordial manter posturas de respeito ao animal, como ser vivo e pela 

contribuição científica que ele proporciona. 

Artigo II - Ter consciência de que a sensibilidade do animal é similar à humana no que 

se refere a dor, memória, angústia, instinto de sobrevivência, apenas lhe sendo 

impostas limitações para se salvaguardar das manobras experimentais e da dor que 

possam causar.  

Artigo III - É de responsabilidade moral do experimentador a escolha de métodos e 

ações de experimentação animal  

Artigo IV - É relevante considerar a importância dos estudos realizados através de 

experimentação animal quanto a sua contribuição para a saúde humana em animal, o 

desenvolvimento do conhecimento e o bem da sociedade.  

Artigo V - Utilizar apenas animais em bom estado de saúde.  

Artigo VI - Considerar a possibilidade de desenvolvimento de métodos alternativos, 

como modelos matemáticos, simulações computadorizadas, sistemas biológicos "in 

vitro", utilizando-se o menor número possível de espécimes animais, se caracterizada 

como única alternativa plausível.  

Artigo VII - Utilizar animais através de métodos que previnam desconforto, angústia e 

dor, considerando que determinariam os mesmos quadros em seres humanos, salvo se 

demonstrados, cientificamente, resultados contrários.  
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Artigo VIII - Desenvolver procedimentos com animais, assegurando-lhes sedação, 

analgesia ou anestesia quando se confinar o desencadeamento de dor ou angústia, 

rejeitando, sob qualquer argumento ou justificativa, o uso de agentes químicos e/ou 

físicos paralisantes e não anestésicos.  

Artigo IX - Se os procedimentos experimentais determinarem dor ou angústia nos 

animais, após o uso da pesquisa desenvolvida, aplicar método indolor para sacrifício 

imediato.  

Artigo X - Dispor de alojamentos que propiciem condições adequadas de saúde e 

conforto, conforme as necessidades das espécies animais mantidas para 

experimentação ou docência.  

Artigo XI - Oferecer assistência de profissional qualificado para orientar e desenvolver 

atividades de transportes, acomodação, alimentação e atendimento de animais 

destinados a fins biomédicos.  

Artigo XII - Desenvolver trabalhos de capacitação específica de pesquisadores e 

funcionários envolvidos nos procedimentos com animais de experimentação, 

salientando aspectos de trato e uso humanitário com animais de laboratório. 
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INFORMAÇÕES SOBRE ÉTICA E MANIPULAÇÃO DE ANIMAIS NA EXPERIMENTAÇÃO 

 

O usuário de animais na experimentação poderá buscar informações 

complementares através dos sites e referências citadas no final da apostila. Convém 

ressaltar que com a ciência em evolução este material didático estará sujeita a 

atualizações periódicas por meio de revisão continua das leis, normas e procedimentos 

de utilização de animais de laboratório. 

 

SITES IMPORTANTES PARA EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL 

 

• Biblioteca Virtual de Bioética: http://www.ufrgs.br/bioética/ 

•  Canadian Council on Animal Care (CCAC): http://www.ccac.ca 

•  Colégio Brasileiro de Experimentação Animal: http://www.cobea.org.br 

•  Comissão de Ética na Experimentação Animal (CEEA)/IB/UNICAMP: 

http://ib.unicamp.br/institucional/ceea/index.htm 

•  National Institutes of Health: http://bioethics.od.nih.gov/animals.html 

•  Research Animal Resource (RAR): http://www.ahc.umn.edu/rar/ 

•  Sociedade Brasileira de Bioética: http://www.sbbioetica.org.br/default/default.asp 

•  Universidade Federal do Rio Grande do Sul: http://www.ufrgs.br/bioetica/ 

• Anatomia de camundongo: 

http://plato.wilmington.edu/faculty/dtroike/mouse_anatomy.htm 

• Necropsia em camundongos: 

http://eulep.pdn.cam.ac.uk/Necropsy_of_the_Mouse/printable.php 

 

 

SITES IMPORTANTES DE ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS QUE BUSCAM UMA 

EDUCAÇÃO HUMANITÁRIA VOLTADA PARA PROTEÇÃO ANIMAL 

 

• ECOPA – European Consensus – Platform for Alternatives 

 <http://ecopa.vub.ac.be> 

•  ECVAM – European Centre for the Validation of Alternative Methods 

 <http//ecvam.jrc.it> 
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•  EURCA – European Resource Centre for Alternatives in Higher Education 

 <http://www.eurca.org> 

•  Eurogroup for Animal Welfare 

 <http://www.eurogroupanimalelfare.org> 

•  InterNICHE – International Network for Human Education 

 <http://www.interniche.org> 

•  UFAW – Univesities Federation for Animal Welfare 

 <http://www.ufaw.org.uk> 

•  WSPA – World Society for the Protection of Animals 

 <http://www.wspa.org.uk> 

• Declaração Universal dos Direitos dos Animais – UNESCO 

 http://www.udeva.org.br/unesco.htm 

•  Treinamento em manipulação animal 

 www.researchtraining.org 

•  Campanha Nacional sobre Experimentação Animal 

      www.eticanapesquisa.org.br 


