Orientações para encaminhamento de Projetos de Pesquisa
à Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFRGS
1. Os projetos devem ser previamente registrados no Sistema de Pesquisa da
UFRGS. No caso de projetos que envolvam alunos de graduação ou pósgraduação, o pesquisador responsável é sempre o professor orientador.
Pós-doutorandos podem ser responsáveis por projetos, desde que suas
atividades estejam devidamente cadastradas na UFRGS (Resolução CEPE
26/2011).
2. Para registro do projeto no Sistema de Pesquisa, o pesquisador deve entrar
no Portal (com número de cartão e senha)/Pesquisa/Pesquisador. Depois
que o projeto estiver incluído (preenchimento da janela inicial e inclusão dos
ANEXOS pertinentes: projeto completo, formulário de encaminhamento à
CEUA e outros documentos), o pesquisador deve enviar o projeto para
análise da COMPESQ clicando no botão AVALIAÇÕES. A Comissão de
Pesquisa será automaticamente avisada, via e-mail, e terá acesso ao
projeto para emissão de parecer. Após análise e emissão de parecer
favorável, a COMPESQ enviará o projeto diretamente à CEUA/UFRGS, via
Portal. O pesquisador será avisado por e-mail quando o parecer da CEUA
estiver disponível no Portal do Servidor no link/botão AVALIAÇÕES, ligado
ao Projeto.
3. Os projetos devem apresentar: cronograma e informação de quais são as
fontes de financiamento; comprometimento (através de assinatura no
formulário de encaminhamento) de todos os pesquisadores (incluindo
servidores, colaboradores externos, alunos de pós-graduação e iniciação
científica) envolvidos no projeto. Excepcionalmente, pode-se aceitar
anuência dos pesquisadores via e-mail. O formulário de encaminhamento
encontra-se na página da CEUA-UFRGS e deve ser preenchido, assinado,
digitalizado, convertido para PDF e incluído nos anexos do projeto no
Sistema de Pesquisa.
4. No caso de projetos de Dissertação ou Tese, eles devem estar
acompanhados do parecer da aprovação da Comissão de Pós-Graduação
de origem e∕ou da Comissão de Pesquisa da Unidade.
5. Os projetos devem ser encaminhados à CEUA-UFRGS antes do início dos
experimentos, intervenção ou coleta de dados (mesmo estudos piloto). O
tempo médio para aprovação é de um mês, mas pode estender-se se
houver pendências. Levar isso em consideração no estabelecimento do
cronograma.
6. Os projetos devem estar de acordo com a Lei de Procedimentos para o Uso
Científico de Animais - Lei No 11.794 (08.10.2008). Dúvidas sobre detalhes
específicos (por exemplo: qual o melhor método de anestesia para o meu
experimento?) podem ser esclarecidas em outras fontes especializadas,
cujos endereços eletrônicos encontram-se no botão Diretrizes, na página da
CEUA.
7. Os principais aspectos considerados pela CEUA na análise de um projeto
são:
Gerais
a)
Relevância da pesquisa e necessidade da utilização de animais para
comprovação das hipóteses formuladas e avanço no conhecimento no tema
específico do projeto;

b)
Adequação das técnicas e abordagens experimentais propostas aos
objetivos do projeto, incluindo o grau de severidade dos procedimentos
envolvidos. A descrição dos modelos animais e técnicas empregadas
devem apresentar um nível de detalhamento adequado para a análise (por
exemplo: intensidade de choque, temperatura da água, tipo de cirurgia,
cronologia dos experimentos);
c)
Experiência da equipe com projetos que envolvam experimentação
animal.
Específicos
a)
Espécie(s) a ser utilizada, procedência (biotério, criação ou
silvestres), condições de transporte, ambientação, alojamento e
manutenção dos animais. Documento oficial do IBAMA (e.g. licença de
transporte, licença de coleta, registro do criadouro), quando for o caso;
b)
Condições ambientais e de infra-estrutura do local onde serão
realizados os experimentos propriamente ditos;
c)
Definição dos grupos experimentais;
d)
Número de animais a serem utilizados por grupo. Este número deve
ser definido através de cálculo do n amostral ou justificado a partir de dados
anteriores, publicados pelo grupo de pesquisa, ou da literatura;
e)
Regimes de tratamento com substâncias-teste, dietas ou outros
procedimentos e respectivos controles (doses, concentrações ou
quantidades; intervalos, vias e volumes de administração; duração do
tratamento ou dieta), os quais devem ser justificados com base em dados
anteriores do grupo ou dados de literatura;
f)
Métodos para retirada de fluidos corporais (via, volume e frequência),
quando for o caso;
g)
Métodos de contenção dos animais, quando for o caso;
h)
Métodos de analgesia, sedação e anestesia (nome do fármaco,
dose, via de administração, volume administrado), quando for o caso;
i)
Descrição dos procedimentos cirúrgicos, quando for o caso;
j)
Cuidados pré- trans- e pós-operatórios e/ou providências a ser
tomadas no caso do animal apresentar sinais de sofrimento excessivo ou
não compatível com os objetivos do experimento e/ou possível benefício
advindo da pesquisa;
k)
Métodos de morte dos animais, com descrição dos procedimentos;
l)
Métodos de descarte das carcaças dos animais e outros resíduos
biológicos;
m)
Destino dos animais, no caso de não serem mortos;
n)
Métodos de descarte de resíduos químicos e radioativos, quando for
o caso;
o)
Medidas de biossegurança, quando for o caso.

