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DFS4018 - LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL 

 

Carga Horária: 15 h/a (15 h/a teórica -1C) 1 crédito 

 

Ementa: Abordar e discutir a legislação vigente sobre experimentação animal, bem 

como, fornecer as noções básicas dos aspectos éticos referentes à utilização de animais 

na pesquisa. 

 

Programa: apresentar e discutir os princípios federais, estaduais e institucionais que 

norteiam a pesquisa envolvendo animais de experimentação; apresentar e discutir os 

princípios éticos de analgesia, anestesia, eutanásia e descarte de carcaça na pesquisa 

com animais de experimentação; orientar a busca de métodos alternativos durante a 

experimentação; apresentar, esclarecer e orientar o preenchimento correto do formulário 

unificado a ser apreciado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA-UEM). 

 

Bibliografia: 

 

CONCEA. Resolução 49, de 7 de maio 2021. Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

capacitação do pessoal envolvido em atividades de ensino e pesquisa científica que 

utilizam animais. 

 

Unifesp. Guia de eutanásia para animais de ensino e pesquisa. 2019. 51 pg. 

 

CONCEA. Guia brasileiro de produção, manutenção ou utilização de animais em 

atividades de ensino ou pesquisa científica: fascículo 2: roedores e lagomorfos mantidos 

em instalações de instituições de ensino ou pesquisa científica. 2019. 131 pg. 

 

CONCEA. Resolução normativa 39, de 20 de junho de 2018. Dispõe sobre restrições ao 

uso de animais em procedimentos classificados com grau de invasividade 3 e 4. 

 

CONCEA. Resolução normativa 37, de 15 de fevereiro de 2018. Diretriz da prática de 

eutanásia. 

 

CONCEA. Orientação técnica 12, de 8 de maio de 2018. Bem-estar animal. 

 

Unifesp. Guia de anestesia e analgesia em animais de laboratório. 2018. 46 pg. 

 

CONCEA. Resolução normativa 32, de 6 de setembro de 2016. Diretrizes de 

Integridade e de Boas Práticas para Produção, Manutenção ou Utilização de Animais 

em Atividades de Ensino ou Pesquisa Científica. 
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CONCEA. Resolução normativa 1, de 9 de julho de 2010. Instalação e funcionamento 

das CEUAs. 

 

Decreto Nº 6.899, de 15 de julho de 2009. Dispõe sobre a composição do Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal – CONCEA. 

 

LEI Nº 11.794, de 8 de outubro de 2008. Procedimentos para o uso científico de 

animais. 

 

Critério de Avaliação: 1 (uma) avaliação final referente à entrega impressa de 

formulário unificado devidamente preenchido, cujo modelo encontra-se presente na 

página da CEUA/UEM - Comissão de Ética no Uso de Animais 

(http://www.ppg.uem.br/index.php/etica-biosseguranca/ceua) – Peso: 1, Valor: 0-10. 

 

Docente responsável: Vilma Aparecida Ferreira de Godoi 

 

Departamentalização da disciplina: Departamento de Ciências Fisiológicas (DFS). 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.899-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.794-2008?OpenDocument
http://www.ppg.uem.br/index.php/etica-biosseguranca/ceua

