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TERMO DE COMPROMISSO PARA UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS DO
BIOTÉRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR EM
PESQUISAS

Declaro,

para

os

devidos

fins,

que

eu,

___________________________________________________________________,
aluno(a)

devidamente

matriculado(a)

no

Curso

___________________________________ sob o número ______________, do

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR e sob orientação do Professor(a)
___________________________________________________________________,
tenho ciência das obrigações inerentes à utilização dos animais do Biotério do
Centro

Universitário

Redentor,

na

pesquisa

intitulada

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
e nesse sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as seguintes cláusulas:
I.

comparecer todos os dias, no Biotério, exceto nos finais de semana e feriados, a
fim de assegurar o correto andamento da pesquisa e o cuidado com os animais;

II. nunca retirar qualquer material do Biotério sem autorização dos responsáveis;
III. manter as salas limpas e em ordem após o uso;
IV. comunicar qualquer problema ou acidente aos responsáveis;
V. utilizar EPIs para qualquer procedimento nos biotérios;
VI. nunca fumar, comer ou beber dentro do biotério;
VII. não desprezar animais mortos de qualquer espécie no lixo do Biotério. O técnico
responsável deve ser comunicado em caso de morte de animais;
VIII.

desprezar agulhas e seringas contaminadas na caixa especificamente

identificada para este fim. Não jogar estes materiais no lixo;
IX. prevenir ou minimizar o desconforto, a angustia e a dor, de acordo com os
princípios da ética e da boa ciência;
X. utilizar sedação, analgesia ou anestesia apropriadas durante a pesquisa.

XI. propiciar manejo apropriado para os animais, sem causar desconforto;
XII. manter sempre as gaiolas em experimentação etiquetadas;
XIII.

realizar as trocas de caixa e o suprimento de alimento e água dos animais

que eu estiver utilizando;
XIV.

realizar eutanásia nos animais que sofram dor ou angústia intensa ou crônica,

que não possam se aliviar e os que não serão mais utilizados, por método
indolor e que não cause estresse.
A inobservância dos requisitos citados acima e o não cumprimento do Regulamento
de Utilização do Biotério do Centro Universitário Redentor, e/ou se praticada de
forma incorreta pelos pesquisadores, implicará(ão) no cancelamento da pesquisa, de
acordo com os índices previstos na Lei Federal nº 11.794/2008.

Assinatura do Professor Pesquisador:______________________________
Assinatura do Proponente da Pesquisa:________________________________
Local e data:________________________________________
Assinatura do Coordenador do Biotério da Centro Universitário Redentor:
_________________________________

