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CERTIFICADO

Certificamos que o Projeto intitulado "INFLUÊNCIA DE DIFERENTES ASSOCIAÇÕES ANESTÉSICAS POR VÍA INTRAPERITONEAL EM
RATOS DE EXPERIMENTAÇÃO", protocolado sob o CEUA nº 9635260116, sob a responsabilidade de Claudia Madalena Cabrera
Mori e equipe; Jilma María Alemán Laporte; Denise Tabacchi Fantoni - que envolve a produção, manutenção e/ou utilização de
animais pertencentes ao filo Chordata, subfilo Vertebrata (exceto o homem), para fins de pesquisa científica ou ensino - está de
acordo com os preceitos da Lei 11.794 de 8 de outubro de 2008, com o Decreto 6.899 de 15 de julho de 2009, bem como com as
normas editadas pelo Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal (CONCEA), e foi aprovado pela Comissão de Ética
no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (CEUA/FMZV) na reunião de
06/04/2016.

We certify that the proposal "Influence of different anesthetic associations by intraperitoneal injections in laboratory rats", utilizing
28 Heterogenics rats (males and females), protocol number CEUA 9635260116, under the responsibility of Claudia Madalena
Cabrera Mori and team; Jilma María Alemán Laporte; Denise Tabacchi Fantoni - which involves the production, maintenance
and/or use of animals belonging to the phylum Chordata, subphylum Vertebrata (except human beings), for scientific research
purposes or teaching - is in accordance with Law 11.794 of October 8, 2008, Decree 6899 of July 15, 2009, as well as with the rules
issued by the National Council for Control of Animal Experimentation (CONCEA), and was approved by the Ethic Committee on
Animal Use of the University of São Paulo (CEUA/FMZV) in the meeting of 04/06/2016.

Finalidade da Proposta: Pesquisa
 
Vigência da Proposta: de 02/2016 a 02/2018 Área: Patologia Experimental E Comparada

Procedência: Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas da USP
Espécie: Ratos heterogênicos sexo: Machos e Fêmeas idade: 8 a 12 semanas N: 28
Linhagem: Wistar Peso: 180 a 450 g   

Resumo:  Os  ratos  são  uns  dos  animais  mais  comumente  utilizados  em investigação,  e  em muitos  desses  procedimentos
experimentais anestesia é requerida ou recomendada. Portanto, assegurar o bem estar dos animais de laboratório e evitar a dor e
sofrimento desnecessários é uma das principais considerações em experimentação animal. Um protocolo anestésico balanceado
consiste na associação de várias drogas utilizando doses baixas de cada componente para conseguir assim minimizar as potenciais
complicações decorrentes da anestesia e garantir a segurança do sucesso nos procedimentos. A utilização de analgésicos como os
opióides nos protocolos de anestesia podem ajudar com o controle da dor assim como reduzem a doses dos anestésicos para obter
uma anestesia cirúrgica. Uma dos principais objetivos nos procedimentos experimentais é contar com um protocolo anestésico que
tenha tanto um bom controle da inconsciência como da analgesia e o miorelaxamento do animal, garantindo a repetilibilidade e
fidelidade dos dados gerados. Na América Latina, a maioria dos protocolos anestésicos restringem-se à utilização de cetamina mais
xilazina, desta forma existe a necessidade de instaurar novos protocolos anestésicos mais seguros e com melhores resultados para
evitar o sofrimento dos animais. O presente projeto tem como objetivo comparar os efeitos clínicos de diferentes protocolos
anestésicos e sua influência nos parâmetros cardiovasculares, respiratórios e bioquímicos para determinar o protocolo mais efetivo
e seguro que garante o bem estar em ratos de laboratório.

Local do experimento: Departamento de Patologia da FMVZ USP.

São Paulo, 11 de abril de 2016

Profa. Dra. Denise Tabacchi Fantoni Roseli da Costa Gomes
Presidente da Comissão de Ética no Uso de Animais Secretaria Executiva da Comissão de Ética no Uso de Animais

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
de São Paulo

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
de São Paulo
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São Paulo, 15 de março de 2017
CEUA N 9635260116

IImo(a). Sr(a).
Responsável: Claudia Madalena Cabrera Mori
Área: Patologia Experimental E Comparada
Claudia Madalena Cabrera Mori (orientador)

Título  da  proposta:  "INFLUÊNCIA  DE  DIFERENTES  ASSOCIAÇÕES  ANESTÉSICAS  POR  VÍA  INTRAPERITONEAL  EM  RATOS  DE
EXPERIMENTAÇÃO".

Parecer Consubstanciado da Comissão de Ética no Uso de Animais FMVZ/USP

A Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, no
cumprimento das suas atribuições, analisou e APROVOU a Emenda (versão de 01/dezembro/2016) da proposta acima
referenciada.

Resumo apresentado pelo pesquisador: "Na literatura estão descritas as doses dos anestésicos, sedativos e opióides utilizadas
separadamente em ratos de experimentação, porém as doses das associações que serão testadas no presente projeto (com
exceção da xilazina + ketamina + acepromazina) ainda não foram descritas. Desta forma, foi necessário a realização de mais
testes a fim de adequar as doses para obtenção de melhores resultados no experimento principal. Além disso, devido aos
procedimentos propostos durante e após a anestesia, como avaliação de dor, coleta de sangue e histopatologia, optou-se por
utilizar um grupo de animais para cada protocolo anestésico ao invés de repetir as anestesias nos mesmos indivíduos. Além disso,
durante a realização do experimento piloto também foi possível demonstrar que os animais tinham a saturação de oxigênio muito
baixa durante o procedimento anestésico, o que podia ser revertido com a administração de oxigênio por via de uma máscara. Por
isso foi decidido que o oxigênio seria fornecido durante a anestesia e seria realizada a hemogasometria para avaliar os efeitos da
oxigenação nos animais sob anestesia. Nesse sentido, será necessário aumentar o número amostral de 28 para 56 animais.".

Comentário da CEUA: "Solicita-se o aumento do n amostral de 28 para 56 ratos, em função de adaptações ao protocolo
experimental de anestesia. Este aumento foi devidamente justificado.".

Profa. Dra. Denise Tabacchi Fantoni Roseli da Costa Gomes
Presidente da Comissão de Ética no Uso de Animais Secretaria Executiva da Comissão de Ética no Uso de Animais

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
de São Paulo

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
de São Paulo
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São Paulo, 24 de abril de 2017
CEUA N 9635260116

IImo(a). Sr(a).
Responsável: Claudia Madalena Cabrera Mori
Área: Patologia Experimental E Comparada
Claudia Madalena Cabrera Mori (orientador)

Título da proposta: "Refinamento das técnicas de anestesia injetável visando garantir o bem estar de ratos de laboratório em
procedimentos experimentais".

Parecer Consubstanciado da Comissão de Ética no Uso de Animais FMVZ/USP

A Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, no
cumprimento das suas atribuições, analisou e APROVOU a Alteração do cadastro (versão de 11/abril/2017) da proposta acima
referenciada.

Resumo apresentado pelo pesquisador: "Solicita-se alteração do título do projeto.".

Comentário da CEUA: "Alteração de título aprovada.".

Profa. Dra. Denise Tabacchi Fantoni Roseli da Costa Gomes
Presidente da Comissão de Ética no Uso de Animais Secretaria Executiva da Comissão de Ética no Uso de Animais

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
de São Paulo

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
de São Paulo





Dedico este trabalho a meu amor, meu companheiro de vida Gilbert . Te amo. 







“Os animais foram criados pela mesma mão caridosa de Deus que nos criou. É nosso dever 
protegê-los e promover seu bem-estar” Madre Teresa de Calcuta



–



–















3R’s (refinamento, redução e substituição)

D’ALECY





. A xilazina é um narcótico 

.















D’ALECY



Rattus norvegicus

ad libitum.







avaliado o efeito de tamanho utilizando o Cohen’s d. Todos os modelos foram avaliados em 



AICcmodavg. Os efeitos de tamanho de Cohen’s d foram obtidos como o pacote effsize e 









w

w

–

w

w w





–

–

–

–

–

–



–



–





–



’

um efeito secundário aos 2



2









–

–

–

–

–



–

–

–



–

–

–

–

–



Lumb and Jones’ veterinary 

–

– – –

–

’

–









2



Rattus norvegicus

ad libitum.







–













combinados com opióides os que tiveram os piores valores. Os agentes 







–
–

–

–

–



–

–

’s Information 

–



Lumb and Jones’ veterinary 

–











–

–



–

–



–

–

D’ALECY


	PORTADA Y CONTRAPORTADA
	3-79 MESTRADO FINAL JAL

