
Como preencher os formulários 
para avaliação da CEUA-UFABC 



http://comissoes.ufabc.edu.br/ 

O “Termo de compromisso” deve ser preenchido pelo 
pesquisador/docente quando o estudo/aula NÃO envolver 
animais das espécies classificadas com filo Chordata  e subfilo 
vertebrata, exceto o homem.  



EMBRIÕES DE AVES 

• De acordo com a Lei n° 11.794  aplica-se aos animais das espécies classificadas com filo Chordata  e subfilo 

vertebrata, exceto o homem.  

 

• Consideram-se animais do “filo Chordata” àqueles que possuem, como características exclusivas, ao menos na 

fase embrionária, a presença de notocorda, fendas branquiais na faringe e tubo nervoso dorsal único; e 

animais pertencentes ao “subfilo vertebrata” os animais cordados que têm, como características exclusivas, um 

encéfalo encerrado numa caixa craniana e uma coluna vertebral.  

 

 

• CEUA-UFABC Embriões de aves com idade inferior a 12 dias de desenvolvimento 

não tem a percepção de dor e/ou sofrimento, pois não apresentam tubo neural e/ou 

encéfalo desenvolvido1,2,3.  

1. MATSUDA, S.; BALUK, P.; SHIMIZU, D.; FUJIWARA, T.; Dorsal root ganglion neuron development in chick and rat. Anat. Embryol (Berl), v. 193, n. 5, p. 475-80, 1996. DOI: 10.1007/BF00185878 

2. ALEKSANDROWICZ, E.; HERR, I.  Ethical euthanasia and short-term anesthesia of the chick embryo. ALTEX, January 16, 2015. doi: http://dx.doi.org/10.14573/altex.1410031  

3. ACUC California State Polytechnic University (2012). ACUC Guideline: The use and euthanasia procedures of chicken/avian embryos.  Disponível em: http://www.cpp.edu/~research/acuc/acuc-

documents/policies-guidelines-related-to-the-use-of-laboratory-animals.shtml  



GAMETAS E EMBRIÕES 

• De acordo com a Lei n° 11.794  aplica-se aos animais das espécies classificadas com filo Chordata  e subfilo 

vertebrata, exceto o homem.  

 

• Consideram-se animais do “filo Chordata” àqueles que possuem, como características exclusivas, ao menos na 

fase embrionária, a presença de notocorda, fendas branquiais na faringe e tubo nervoso dorsal único; e 

animais pertencentes ao “subfilo vertebrata” os animais cordados que têm, como características exclusivas, um 

encéfalo encerrado numa caixa craniana e uma coluna vertebral.  

 

• Não existe uma regulamentação específica para o uso de gametas (oócitos e/ou espermatozoides) em ensino 

e/ou pesquisa. Nestes documentos também não está prevista uma regulamentação específica para o uso de 

embriões de animais das espécies classificadas com filo Chordata e subfilo vertebrata, exceto o homem. 

 

• CEUA-UFABC  Gametas e os embriões em estágio pré-implantacional de 

desenvolvimento não tem a percepção de dor e/ou sofrimento, pois não apresentam  

tubo neural e/ou encéfalo desenvolvido.  



MATERIAL BIOLÓGICO 

• Lei nº 7.705 e Decreto nº 39.972  consideram-se animais de consumo os animais de qualquer espécie 

destinados à alimentação humana ou de outros animais 

 

• Instrução normativa nº 3, de 17 de janeiro de 2000, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento: 

    

 

 

 

 

 

  

• CEUA-UFABC  A extração e a utilização de material biológico proveniente de 

animais destinados ao abate comercial não representa motivo de dor ou sofrimento, 

pois estes animais já se encontram abatidos de forma humanitária.  

 “os animais de açougue são os mamíferos (bovídeos, equídeos, suínos, ovinos, caprinos 

e coelhos) e aves domésticas, bem como os animais silvestres criados em cativeiro, 

sacrificados em estabelecimentos sob inspeção veterinária”.  

 



http://comissoes.ufabc.edu.br/ 



http://comissoes.ufabc.edu.br/ 

O “Formulário Unificado CONCEA” deve ser preenchido pelo 
pesquisador/docente quando o estudo/aula envolver animais 
das espécies classificadas com filo Chordata  e subfilo vertebrata, 
exceto o homem.  



A finalidade “ensino” deve ser preenchida para protocolos que 
visam o uso de animais para fins didáticos. 



A finalidade “pesquisa” deve ser preenchida para protocolos que 
visam o uso de animais para fins científicos. 



A finalidade “treinamento” deve ser preenchida para protocolos 
que visam: 
• Capacitação de membros colaboradores que necessitam de 

treinamento para realizar técnicas/procedimentos que serão 
incluídos em um projeto de pesquisa futuro; 

• Realização de testes de dosagem de drogas/substâncias que 
serão utilizadas em um projeto de pesquisa futuro; 

• Padronização de técnicas/procedimentos que serão incluídos 
em um projeto de pesquisa futuro; 

• Projeto-piloto 



ORIENTADOR/RESPONSÁVEL 

O responsável pelo protocolo deve ser: 
•  Um docente da UFABC; 
•  Um técnico de nível superior da UFABC; 
•  Um jovem pesquisador (ou pesquisador visitante) da UFABC. 

 
** O CPF para cadastro no sistema CEUA também deve ser do 
responsável pelo protocolo. 



ORIENTADOR/RESPONSÁVEL 

Informações sobre a experiência prévia e o 
tempo de treinamento que o responsável pelo 
protocolo tem em relação às atividades 
descritas neste protocolo. 



ORIENTADOR/RESPONSÁVEL 

• O Botão “+” deve ser 
utilizado sempre que 
for necessário 
indicar mais de um 
membro da equipe 
que fará parte da 
pesquisa/aula.  



Relatar as atividades que o colaborador EXECUTANTE realizou para adquirir 
habilidades para executar as atividades descritas neste protocolo. Indicar o tempo 
do treinamento. 





considere o mérito da pesquisa/aula/treinamento 



O responsável deve indicar: 
 Todos os experimentos que serão realizados (descrição das 

etapas necessárias para concluir o estudo); 
 Todos os grupos (e subgrupos, quando houver); 
 O “n” de animais em cada grupo (subgrupo); 
 Caso um mesmo animal seja usado mais de uma vez no mesmo 

experimento (ou em experimento diferente), o responsável deve 
indicar quanto tempo depois do primeiro experimento este 
animal será utilizado para a nova atividade; 

 Descrever a metodologia utilizada em cada etapa do estudo (a 
descrição técnica das metodologias deve ser incluída no item 
“procedimentos”). 



CONCEA: 
 É possível aplicar a fórmula do erro padrão, desde que sejam 

conhecidos os limites de confiança superior e inferior desejado. 
Estes limites de confiança podem ser calculados através de um 
ensaio piloto ou através de modelo matemático. 

 Existem fórmulas do erro padrão para cada tipo de análise, por 
exemplo: para diferença de médias é uma fórmula (teste t de 
student), para análise de variância é outra fórmula (teste F), para 
ensaios não paramétricos como qui-quadrado existe mais uma 
fórmula.  

JERROLD H. Zar. Biostatistical Analysis. 5th edition, Pearson Prentice Hall, 2010, p.944. ISBN 978-0-13-
100846-5 tem as fórmulas necessárias. 

 Quando o projeto for do tipo "guarda-chuva", ou seja, um único 
projeto com diversos experimentos com uso de animais, cada 
experimento deve ser avaliado separadamente. 

CEUA-UFABC: 
 SUGERE o uso da fórmula disponível no site da CEUA. 
  
 Caso o responsável queira, o planejamento estatístico pode ser 

feito usando uma simulação matemática ou  de outra maneira, 
desde que forneça à CEUA meios para julgar se o número de 
animais solicitados é adequado.  





• O Botão “+” deve ser utilizado sempre que for necessário 
indicar mais de uma espécie, linhagem, gênero, idade dos 
animais solicitados no protocolo. 
 

** A CEUA-UFAB solicita que o responsável sempre utilize este 
botão para separar os animais, mesmo que da mesma espécie 
e linhagem, mas que sejam de gênero e idades diferentes. 



O responsável deve descrever os procedimentos 
que serão utilizados no animal vivo, considerando 
a descrição técnica dos procedimentos. Estes 
procedimentos incluem aqueles cirúrgicos ou 
não. 



O responsável deve justificar: 
• Existem métodos alternativos? 
• Por que vai usar esta espécie/linhagem animal? 
• O uso de animais no protocolo em questão é imprescindível?  



ATENÇÃO: 
A CEUA não avalia projetos de pesquisa concluídos ou em andamento, 

bem como protocolos de aulas práticas já executadas. 

A CEUA sugere que os pesquisadores 
enviem seus formulários em prazo mínimo 

de 60 dias anteriores ao início do 
procedimento para apreciação. 



GRAU DE INVASIVIDADE (GI) - definições segundo o CONCEA 
 
GI1 = Experimentos que causam pouco ou nenhum desconforto ou estresse (ex.: 
observação e exame físico; administração oral, intravenosa, intraperitoneal, subcutânea, 
ou intramuscular de substâncias que não causem reações adversas perceptíveis; eutanásia 
por métodos aprovados após anestesia ou sedação; deprivação alimentar ou hídrica por 
períodos equivalentes à deprivação na natureza). 
 
GI2 = Experimentos que causam estresse, desconforto ou dor, de leve intensidade (ex.: 
procedimentos cirúrgicos menores, como biópsias, sob anestesia; períodos breves de 
contenção e imobilidade em animais conscientes; exposição a níveis não letais de 
compostos químicos que não causem reações adversas graves).    
 
GI3 = Experimentos que causam estresse, desconforto ou dor, de intensidade 
intermediária (ex.: procedimentos cirúrgicos invasivos conduzidos em animais 
anestesiados; imobilidade física por várias horas; indução de estresse por separação 
materna ou exposição a agressor; exposição a estímulos aversivos inescapáveis; exposição 
a choques localizados de intensidade leve; exposição a níveis de radiação e compostos 
químicos que provoquem prejuízo duradouro da função sensorial e motora; administração 
de agentes químicos por vias como a intracardíaca e intracerebral). 
 
GI4 = Experimentos que causam dor de alta intensidade (ex.: Indução de trauma a 
animais não sedados). 



• SIM: caso o estudo/aula tenha intenção de estressar o animal 
para obter os resultados esperados   

• NÃO: caso o estudo/aula NÃO tenha intenção de estressar o 
animal para obter os resultados esperados.   



• SIM: caso o estudo/aula tenha intenção de causar dor 
ao animal para obter os resultados esperados   

• NÃO: caso o estudo/aula NÃO tenha intenção de 
causar dor ao animal para obter os resultados 
esperados.   



• SIM: se o pesquisador/docente assinalar esta 
alternativa, o mesmo deve indicar o fármaco que será 
utilizado para minimizar/eliminar a dor. Caso o 
projeto/aula não permita o uso de analgésico, o 
pesquisador/docente deve justificar o não uso no 
quadro específico para esta informação. 

• O Botão “+” deve ser utilizado sempre que for necessário 
indicar mais de um fármaco analgésico.  



• SIM: o pesquisador/docente deve informar se a 
cirurgia será única ou múltiplas (no mesmo ato 
cirúrgico ou em diferentes atos cirúrgicos) 

• NÃO: o projeto/aula não envolve nenhum tipo de 
cirurgia 



• SIM: se o pesquisador/docente assinalar esta alternativa, 
o mesmo deve indicar: qual(is) cirurgia(s) será(ão) 
realizada(s), o fármaco anestésico com sua respectiva 
dose e via de administração e principio ativo. Caso o 
projeto/aula não permita o uso de anestésico, o 
pesquisador/docente deve justificar o não uso no quadro 
específico para esta informação. 

• O Botão “+” deve ser utilizado sempre que for necessário 
indicar mais de um fármaco cirúrgico.  



• SIM: se o pesquisador/docente irá observar a recuperação 
pós-operatória do animal. Indicar o tempo (em horas) e o(s) 
fármaco(s) pós-operatório com sua(s) respectiva(s) dose(s), 
via(s) de administração, frequência de administração, 
duração da administração, princípio(s) ativo e se haverá (ou 
não) outro tipo de cuidados no período pós operatório 
(descrever, caso afirmativo) 

• SIM 

• O Botão “+” deve ser utilizado sempre que for necessário 
indicar mais de um fármaco pós-operatório.  



• NÃO: se o pesquisador/docente NÃO irá observar a 
recuperação pós-operatória do animal. Indicar a justificativa 
no campo adequado para esta informação 

• SIM 



• A CEUA-UFABC considera como substâncias ou organismos 
que não fármacos:  

a) vírus 
b) Bactéria, bactéria atenuada 
c) Vacina 
d) outros 



• SIM: o pesquisador/docente deve informar qual(is) 
será(ão) o(s) tipo(s) de inoculação/exposição 

• NÃO: o projeto/aula não envolve nenhum tipo de 
inoculação/exposição à organismos ou substâncias 
que não fármacos 



• A CEUA-UFABC considera como drogas experimentais todas 
aquelas que são utilizadas para alcançar os resultados do 
experimento/aula 



• O Botão “+” deve ser utilizado sempre que for necessário 
indicar mais de um fármaco pós-operatório.  

• SIM: o pesquisador/docente deve informar 
qual(is) será(ão) a(s) droga(s) experimental(is) 
assim como seu(s) princípio(s) ativo, dose, via, 
frequência e duração do uso 

• NÃO: o projeto/aula não envolve nenhum tipo de 
droga experimental 



• O pesquisador/docente deve informar se haverá 
(ou não) extração de material biológico dos 
animais em experimento 



• SIM: o pesquisador/docente deve informar 
qual(is) será(ão) o(s) material(is) coletado(s), 
assim como a frequência da coleta, a quantidade 
de material, o método de coleta, se o material 
será usado em outro projeto/aula 

• NÃO: o projeto/aula não envolve extração de 
material biológico 

• O Botão “+” deve ser utilizado sempre que for necessário 
indicar mais de um fármaco pós-operatório.  



• SIM: Os animais irão sofrer eutanásia. O pesquisador/docente 
deve descrever o método de eutanásia (para isso consultar as 
diretrizes de eutanásia do CONCEA), o(s) fármaco(s) utilizado(s) 
com sua(s) respectiva(s) via de administração e dose. Caso o 
pesquisador faça uso de um método restrito de eutanásia (ver 
diretrizes CONCEA), o mesmo deve justificar o seu uso no campo 
adequado para esta informação. O pesquisador/docente deve 
informar também o método de descarte dos cadáveres após a 
morte. A CEUA-UFABC sugere a seguinte informação: “As carcaças 
serão congeladas em sacos brancos próprio para o descarte de 
material biológico e serão armazenadas em freezer a -2-°C até a 
retirada por empresa especializada” 

• NÃO: o projeto/aula não envolve eutanásia dos 
animais 

Diretriz de eutanásia do CONCEA 



Anexar: 
• termo de compromisso assinado pelo responsável do protocolo 
• Projeto de pesquisa/aula 
• Formulário CONCEA preenchido 
• Quaisquer outros documentos que sejam necessários para avaliação do protocolo 

de pesquisa/ensino 


