
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
Centro de Ciências da Saúde 

COMISSÃO DE ÉTICA EM USO DE ANIMAIS – CEUA 

 

PROTOCOLO PARA USO DE ANIMAIS EM AULAS PRÁTICAS 
 

No CEUA

 
 

IDENTIFICAÇÃO 

(deve ser submetido um protocolo para cada aula) 

Título da aula prática: 
 
Disciplina(s) e curso(s) em que esta aula será ministrada: 
 
 
 
Nível: 
 
PROFESSOR RESPONSÁVEL 
Nome:          Titulação: 
Departamento:          Unidade/Centro: 
Instituição: 
 
Contato: Endereço: 
  Cidade:       UF: 
  CEP:    Tels: (      )   (      )    
  E-mail: 
 
EQUIPE ENVOLVIDA (exceto corpo discente) 
Nome     Cargo/posição  Atribuições 
 
 
 
 
JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DESTA ATIVIDADE DE ENSINO 
Descreva objetivamente o conteúdo da aula e justifique porque esta não poderia ser substituída por apresentação de vídeo, uso de, 
softwares, bonecos, cadáveres preparados, etc; Se há alternativas ao procedimento proposto, e porque não utilizá-las: 
 
 
 
 
 
 
 
• Tipo de aula prática: 
• Número estimado de animais a serem utilizados para cada aula: 
Justifique o número de animais necessários. 
 
 
 
• Tempo de utilização dos animais:                                              Número de alunos por animal:     
• Número de repetições por animal:                                              Intervalo entre as repetições: 
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PROTOCOLO PARA USO DE ANIMAIS EM AULAS PRÁTICAS 
COMISSÃO DE ÉTICA EM USO DE ANIMAIS 

CEUA – UFES 
 

ANIMAIS 
 

(Para animais silvestres, anexar licença do IBAMA. Informe SRD - sem raça definida - se for o caso) 
• Espécie(s) e linhagem(ns): 
• Sexo:   Idade:   Peso: 
• Local de obtenção (biotério, criadouro, fazenda ou localidade geográfica; e se serão animais de proprietários): 
 
 
 
• Local de execução da aula (laboratório, sala, clínica, fazenda ou localidade geográfica): 
 
 
 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO LOCAL DE CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS: 
• Controle de: Temperatura ambiente:   
  Ventilação ambiente:   
  Ciclo claro/escuro:   
  Descarte de dejetos:   
  Limpeza do local:   
 
MANEJO DOS ANIMAIS E PROCEDIMENTOS DURANTE A AULA: 
(antes de preencher este campo, sugere-se a leitura de textos apropriados) 
Sugerem-se: os links: 
 
• Haverá restrição hídrica ou alimentar antes da realização da aula? 
(se SIM, descreva e justifique) 
 
 
• Haverá contenção ou imobilização forçada do animal para a aula? 
Se SIM, descreva e justifique a necessidade da contenção: 
 
 
• Haverá extração de fluidos corpóreos ou algum procedimento cirúrgico? 
Se SIM, desreva o(s) procedimento(s) de forma objetiva, e a(s) finalidade(s): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Haverá acompanhamento pós-operatório (caso seja um procedimento não terminal)? 
• O procedimento cirúrgico impedirá o animal de se alimentar (caso seja não terminal)? 
• Haverá intencionalmente dor, estresse, ou outro tipo de sofrimento? 
Se SIM, descreva, justifique a necessidade e aponte as medidas para minimizar a dor/estresse: 
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http://www.cfmv.org.br/portal/legislacao/resolucoes/resolucao_714.pdf
http://www.ufmg.br/coep/eutanasia.pdf
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• Para os procedimentos (cirúrgicos ou não), será utilizada anestesia? 
Se SIM, qual(is) o(s) tipo(s) de anestésico(s), dose e via de administração? 
 
 
 
 
• Após a aula, haverá eutanásia animal? 
Se NÃO, qual será o destino dos animais não submetidos a eutanásia, e quais os procedimentos para amenizar dor 
ou desconforto? O mesmo será utilizado em outras aulas? Qual a frequência?
 
 
 
Se SIM, descreva o(s) método(s) e justifique (para sobredose anestésica, descreva o tipo, dose e via): 
 
 
 
 
 
 
 
• A eutanásia será realizada com o animal anestesiado? 
Se NÃO, justifique: 
 
 
• O(s) responsável(is) pela eutanásia necessita(m) de treinamento por veterinário? 
• Necessita que a CEUA intermedeie este treinamento? 
 

 
BIOSEGURANÇA 

 
• Haverá inoculação/exposião com microorganismos, células tumorais, agentes tóxicos físicos ou químicos, 

ou traumas mecânicos? 
Se SIM, descreva e justifique: 
 
 
 
 
 
• Informar cuidados para evitar contaminação, infecção ou infestação de outros animais, equipe técnica, 

alunos e meio ambiente (atentar para descarte dos cadáveres ou partes destes) 
 
 
 
 
 
• Haverá utilização de material radioativo nos animais? 
Se SIM, descreva as características do elemento radioativo que sejam relevantes na avaliação da biossegurança, e 
as informações sobre os procedimentos de descarte dos animais, dejetos e material utilizado. (Sugere-se a consulta 
a textos sobre cuidados a serem tomados): 
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REFERÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS DO PRESENTE FORMULÁRIO 

 
• Há procedimento(s) semelhante(s) em protocolo de aula já aprovado pela CEUA-UFES? 
Se SIM, indicar o No CEUA:                      /                 

IMPORTANTE: Anexe 1 cópia do Plano de ensino, Ementa ou Programa da(s) disciplina(s)
  em que a referida aula prática será ministrada.  

 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

 

Asseguro à CEUA-UFES que estou ciente e de acordo com as regras adotadas por esta comissão e 

que consultei a legislação e links sugeridos. Comprometo-me a proceder conforme as informações 

aqui fornecidas. O não cumprimento dessas recomendações é de minha total responsabilidade e 

arcarei com as punições previstas na legislação em vigor, a exemplo do que contêm a lei 11.794 de 

8/10/2008. Tudo que foi declarado neste protocolo é a absoluta expressão da verdade. 

 

 

                                                                    ,             de                                        de 20        . 

Local e data 

 

 

Nome do técnico ou monitor (quando houver) 

 

 

Nome do professor responsável pela aula 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do professor responsável pela aula 
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COMPROVANTE DE RECEBIMENTO – PROTOCOLO PARA USO DE ANIMAIS EM AULAS PRÁTICAS 
 

 
 
 
No CEUA: ................................. 

 
Título da aula prática: 
 
 
 
 
Professor responsável: 
Instituição / cidade / UF: 
Telefone para contato: (        )                               (        )                                   Fax: (        )                           
E-mail: 
 
 
Recebido pela CEUA em: ........../........../...........
Entregue ao relator ...............................................................................em: ......../......../........ . Ass.:...............................
Primeiro parecer ................................................................................... em: ......../......../........ . Ass.:...............................
 
OBS.: .............................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 

  

Via da CEUA 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Via do pesquisador 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Centro de Ciências da Saúde 
COMISSÃO DE ÉTICA EM USO DE ANIMAIS – CEUA  

COMPROVANTE DE SUBMISSÃO  – PROTOCOLO PARA USO DE ANIMAIS EM AULAS PRÁTICAS  
 

No CEUA: .................................  

Título da aula prática:  
 
 

Professor responsável: 
Instituição / cidade / UF:  

 

Recebido em  _______/______/_______  

______________________________ 
(Rubrica do funcionário da CEUA)  

 
 

Para informações sobre as reuniões da CEUA e aprovação ou pendências no projeto, entre em contato: 
Secretaria: Elizete Calenzani - Tel.: (27) 3335-7211 – E-mail: ceua.ufes@hotmail.com 
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