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Prezados(as) pesquisadores e responsáveis por animais mantidos em instalações da UFG, 

 

 

Segue mensagem do CONCEA encaminhada às CEUAs em 25/03/2020. 

 

“Neste cenário mundial de emergência e incertezas, em função da pandemia do COVID-19, o 

Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal - Concea vem junto às Instituições e 

suas Comissões de Ética no Uso de Animais - CEUAs ratificar que o cuidado dos animais é uma 

atividade essencial e deve ser mantida com prioridade em situações como a que estamos 

vivenciando. 

 As instituições de pesquisa e ensino bem como as CEUAs têm autonomia para elaborar planos 

de contingência para situações como esta. É importante que este planejamento siga as normas do 

CONCEA e da CEUA institucional além dos demais diplomas legais, para não colocar em risco 

o bem-estar dos animais e a segurança dos profissionais.” (CONCEA) 

 

Diante desse cenário, a CEUA/UFG reforça a orientação anteriormente repassada: 

 

Evitar que alunos (principalmente aqueles que dependam de transporte público) se desloquem 

em direção à UFG. Para isso, pensamos ser prudente recomendar a suspensão do início de 

atividades de pesquisa com o uso de animais até que a situação se reestabeleça, a fim de garantir 

redução do contato com pessoas em meios de transporte e na própria UFG. É importante lembrar 

que animais reservados em Biotérios da UFG e não utilizados, ao serem solicitados 

posteriormente, poderão já não estarem com peso e idade solicitados, não havendo possibilidade 

de substituição imediata. 

 

RESSALTAMOS, que nas pesquisas em que os animais já foram instalados e em 

instalações de produção e manutenção de animais, o cuidado básico com os animais é 

obrigatório e considerado atividade essencial! Portanto, alimentação, hidratação e 

manutenção da limpeza do ambiente devem ser mantidas, assim como protocolos 

experimentais iniciados. É de responsabilidade do Responsável pela Pesquisa, Coordenador 

da Instalação e do Médico Veterinário Responsável garantir esses cuidados e organizar as 

escalas de trabalho para garanti-los. No entanto, é preciso orientar e adotar medidas que 

restrinjam ao máximo o contato do pessoal envolvido em meios de transporte e na própria 

UFG até que se reestabeleça a situação normal. 

 

Lembramos ainda que quaisquer mudanças em atividades nos protocolos já aprovados devem ser 

primeiramente aprovados pela CEUA/UFG por meio de pedido de emenda a ser encaminhado 

para o email: ceua.ufg@gmail.com. 

 

Certa da compreensão de todos! 

 

Profa. Marina Pacheco Miguel 

Coordenadora CEUA/UFG 
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