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O Manual de Cuidados e Procedimentos com Animais de Laboratório do Biotério de 

Experimentação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade 

de São Paulo tem a finalidade de oferecer informações sobre a conduta e a ética para a 

utilização de animais na pesquisa científica e no ensino. 

 A regulamentação brasileira para o uso de animais em procedimentos 

experimentais é recente. A Lei Arouca n. 11.794 foi sancionada a partir de outubro de 

2008, e é válida para todo território nacional. O Comitê de Ética no Uso de Animais da 

EACH (CEUA-EACH) é responsável pela avaliação adequada dos projetos de pesquisa 

que serão desenvolvidos com animais de experimentação. A avaliação se baseia na 

proposta dos três R's da experimentação animal, publicada por William M. S. Russel e 

Rex L. Burch, no livro The Principles of Humane Experimental Technique em 1959. Esta 

proposta sugere a substituição do uso de animais por modelos alternativos não sensíveis 

(replace), tais como cultura de células, modelos matemáticos, simuladores, entre outros; a 

redução do número de animais por experimento (reduce), o que pode ser facilitado pelo 

cálculo do tamanho da amostra ou estimativa do número de animais necessários para o 

projeto; e o refinamento das técnicas e procedimentos que serão realizados nos animais 

(refine), para que os mesmos tenham conforto, não sofram estresse, dor ou outros 

sofrimentos desnecessários e tenham morte adequada.  

É competência do CEUA-EACH analisar, emitir parecer e expedir certificado à luz 

da Lei Federal nº 11.794 de 2008, Lei Federal nº 1.153 de 1995, e da legislação 

complementar pertinente, que regulamenta os procedimentos para o uso científico de 

animais; cumprir e fazer cumprir, nos limites de suas atribuições, o disposto na legislação 

nacional e nas demais leis aplicáveis à utilização de animais para o ensino e pesquisa; 

examinar previamente os procedimentos de ensino ou pesquisa a serem realizados na 

EACH para determinar sua compatibilidade com a legislação aplicável; manter o cadastro 

atualizado dos procedimentos de ensino e pesquisa com animais, realizados ou em 

andamento na EACH; manter cadastro de pesquisadores que realizam procedimentos de 
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ensino e pesquisa com animais; expedir, no âmbito de suas atribuições, certificados que 

se fizerem necessários junto aos órgãos de fomento à pesquisa, periódicos científicos ou 

outros; e orientar pesquisadores sobre procedimentos de ensino e pesquisa. 
 

Manipulação dos animais 
O ambiente de manipulação dos animais deve ser mantido em condições 

adequadas de temperatura, umidade, ventilação e luminosidade. As salas devem estar 

limpas, livres de odores e de ruídos. A manutenção de ambiente estável assegura a 

reprodução dos resultados experimentais, uma vez que resultados diferentes poderão ser 

obtidos para idênticos parâmetros experimentais com animais em diferentes condições 

ambientais. 

Os animais devem ser mantidos em gaiolas utilizadas na experimentação com 

animais convencionais de laboratório, em número reduzido. As gaiolas ainda podem ser 

providas de filtros (micro ou mini-isoladores) que visam proteger os animais, 

especificamente os imunodeficientes, ou o operador no caso de infecção por agentes 

potencialmente patogênicos.  

O método utilizado para a contenção dos animais de laboratório é dependente do 

comportamento, conformação física e tamanho de cada espécie. A maioria dos roedores 

possui cauda e esta pode ser utilizada para suspender o animal, desde que se trate de 

uma manobra rápida e cuidadosa, em que ele seja prontamente colocado em uma 

superfície de apoio, para que seja evitado o desconforto. Quando este tipo de contenção 

é adotado, deve ser realizada pela base da cauda para prevenir que ocorram fraturas, 

divulsão da pele e consequentes ferimentos. Para a administração de drogas por via oral 

ou para injeções intraperitoneal e subcutânea, deve-se pegar o máximo de pele de todo o 

dorso do animal, cuidando para que se promova uma contenção mais firme na altura do 

pescoço, para evitar que o animal vire-se e morda. A manipulação incorreta ou brusca 

pode implicar estresse e, consequentemente, desequilíbrio de funções orgânicas, o que 

determina a ocorrência de alterações fisiológicas. 

 
Anestesia em animais de laboratório 

A anestesia deve ser realizada sempre que o procedimento implique em dor ou 

desconforto dos animais. Não serão necessários anestésicos, analgésicos ou 

tranquilizantes quando isto não ocorrer, como em procedimentos que incluem 

administração de fluidos, imunização, medicação oral, coleta de sangue (exceto 

intracardíaca e periorbital). Para minimizar a dor e o desconforto devem ser utilizadas 
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drogas anestésicas, analgésicas, tranquilizantes e ainda a eutanásia. A profundidade 

anestésica deve ser avaliada por meio da presença ou ausência de determinados sinais 

como reflexo da cauda, replexo palpebral e corneal e das alterações das frequências 

cardíaca e respiratória, que sofrem modificações de acordo com os planos atingidos 

(profundidade da anestesia). 

 
Cuidados pós-operatório 

Após a cirurgia, os animais devem ser colocados isoladamente em suas gaiolas 

para a recuperação anestésica. Este local deve ser confortável, silencioso e com pouca 

luz, evitando-se estressar os animais, com um mínimo de manipulação. A temperatura do 

ambiente deve estar controlada (entre 270 e 300C), e uma vez restabelecidos os 

parâmetros normais, a temperatura pode ser reduzida para 250C. Em função da redução 

do consumo de água, pelos animais, a ingestão de líquidos deve ser monitorada. A 

administração de analgésicos no período pós-operatório deve ser considerada, ficando a 

escolha do medicamento a critério do pesquisador. A atenção à alimentação, higiene e 

controle de infecções deve ser garantida. 

 

Reconhecimento e alívio da dor e distresse 
Segundo a Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais para Fins 

Científicos e Didáticos, do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA), pesquisadores e professores devem considerar que animais sentem dor de 

forma similar a humanos. Decisões relacionadas ao bem-estar dos animais devem ser 

baseadas nessa premissa e, portanto, é importante prever, avaliar e tomar todas as 

medidas possíveis para evitar ou minimizara dor e o distresse dos animais. A frequência 

da observação será determinada pelo grau de invasividade da manipulação, e deve ser 

realizada de tal forma que a dor e/ou distresse dos animais possam ser detectados 

precocemente.  

Animais com dor podem parecer irresponsivos, letárgicos, ansiosos, apreensivos, 

hipersensíveis ou agressivos. Além disso, podem apresentar redução da ingestão de 

água e alimento, piloereção, cifose vertebral, espasmos musculares, perda do equilíbrio 

enquanto está se lambendo, contração da musculatura abdominal quando a mesma 

encosta no chão da gaiola de alojamento, vacilar ou cair ao caminhar, caminhar agachado 

e prostração. Uma vez identificados sinais condizentes com dor e/ou desconforto o 

pesquisador deve agir imediatamente. 

A dor pode causar alterações nos parâmetros fisiológicos e influenciar os 
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resultados dos estudos, por isso deve ser evitada sempre que a mesma não for o alvo do 

estudo. Para o controle da dor, podem ser utilizados opioides e anti-inflamatórios não 

esteroidais. Os opioides (morfina, meperidina, butorfanol, buprenorfina, pentazocina e 

fentanil) agem se ligando aos receptores do córtex e da medula espinhal. Os efeitos 

adversos dos opioides são sonolência, redução da motilidade gastrointestinal, náusea, 

vômitos, a depressão respiratória que pode ocorrer em casos de superdosagem. Os anti-

inflamatórios (aspirinas, cetoprofeno, carprofeno, celecoxib, codeína, diclofenaco sódico) 

são efetivos para o tratamento da dor leve e moderada, e agem inibindo a produção 

enzimática de prostaglandinas, mediadores celulares liberados em reposta à lesão 

tecidual, e afetam os nociceptores. Entre os efeitos adversos, pode-se observar aumento 

do tempo de coagulação, úlceras e sangramentos duodenais e estomacais, 

principalmente quando utilizados por um período mais prolongado. Para procedimentos 

marcadamente dolorosos é recomendada a associação de ambas as medicações. 

 
Eutanásia 

A eutanásia constitui-se no modo humanitário de matar o animal, sem dor e com 

mínimo desconforto. É a prática de causar a morte de um animal de maneira controlada e 

assistida para alívio da dor e/ou sofrimento. A realização da eutanásia deve seguir as 

recomendações das Diretrizes da prática de eutanásia do CONCEA. 

Os critérios primários para a eutanásia em termos de bem-estar animal são: 

• Utilização de métodos sem dor; 

• Os animais devem atingir rápido estado de inconsciência e morte; 

• Requerer um mínimo de contenção, e evitar a excitabilidade do animal; 

• Apropriado para a idade e estado de saúde do animal em questão 

• Causar um mínimo de sofrimento e estresse; 

• Simples de administrar (em pequenas doses, se possível); 

• Seguro para o operador e tanto quanto possível, esteticamente aceitável para este; 

• Deve ser realizada distante de outros animais. 

A eutanásia será realizada em função do término do experimento, obtenção de 

material como sangue e outros tecidos para fins científicos, quando os níveis de estresse, 

dor e sofrimento estão excedendo o previsto, quando os animais não estão mais aptos à 

reprodução, e quando os animais apresentam características não desejáveis ao biotério. 

A morte do animal será determinada através da ausência de movimentos 

respiratórios, batimentos cardíacos e perda dos reflexos. Entretanto, a morte deve ser 
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confirmada por sangria, remoção do coração, evisceração, congelamento ou decapitação 

antes do descarte dos cadáveres. 

A eutanásia será realizada através de métodos físicos, quando não for possível a 

utilização de métodos químicos. Entre os físicos, são utilizados deslocamento cervical, o 

qual deve ser realizado apenas por pessoas treinadas, decapitação em guilhotina, 

congelamento rápido em nitrogênio líquido (utilizado apenas para neonatos), e 

exsanguinação por meio de punção cardíaca ou de vasos sanguíneos de grande calibre. 

Os métodos químicos não causam trauma aparente ao animal e são realizados por meio 

do uso de agentes farmacológicos inalantes (halotano, dióxido de carbono, monóxido de 

carbono) e não-inalantes (injeções via intravenosa ou intraperitoneal de pentobarbital 

sódico, quetamina com  xilazina ou benzodiazepínicos). 
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