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substitutivo, diz que “o Concea é presidido pelo Ministro de Estado
do Meio Ambiente (…)”. No seu parecer, o deputado também escla-
rece: “(…) temos ressalvas, nas propostas em análise, em relação à
estrutura definitiva para o controle do uso de animais nas atividades
de ensino e pesquisa. O Concea – proposto  no PL 3.964/97 e no
substitutivo da CCTCI – deve funcionar, unicamente, como órgão
colegiado normativo, não como órgão executivo. A função execu-
tiva, incluindo o credenciamento de instituições e a fiscalização
quanto ao cumprimento da lei, deve ficar a cargo de um órgão com
essas características, a nosso ver, o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)”.
Acreditamos que o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Ibama
possuem atribuições e missões diversas e muito bem definidas, e que
o Concea estará melhor localizado no âmbito do MCT (artigo nº. 7
do PL 3.964/97), e as funções executivas do Conselho sendo exerci-
das por uma das Secretarias do MCT. 
Por outro lado, é importante ressaltar que o MMA, no PL 1.153/95
e seu apenso PL 3.964/97, terá assento cativo na composição do
referido Conselho, assim como representantes dos Ministérios da
Saúde, Educação, Agricultura e Ciência e Tecnologia.
Vale ressaltar, que o deputado federal Ricardo Tripoli, de São Paulo,
apresentou na Câmara dos Deputados, no ano passado, em seu pri-
meiro mandato, o Projeto de Lei 215/2007 – “Código Federal de
Bem-Estar Animal”, que “estabelece normas para as atividades de
controle populacional e de zoonoses, experimentação científica e
criação”, que poderá trazer contribuições ao debate envolvendo o
controle populacional, e de zoonoses, manejo, comercialização, e
criação animal no país.
Finalizamos, acreditando que o Congresso Nacional aprovará o Pro-
jeto 1.153/95 e seu apenso PL 3.964/97, pois os parlamentares têm
consciência da importância da ciência e tecnologia para a saúde
humana. Se hoje a expectativa de vida do brasileiro está se aproxi-
mando dos 72 anos, eu não teria dúvidas em afirmar que um dos
fatores fundamentais para chegarmos a esse ponto foi a utilização de
animais em descobertas fundamentais da ciência biomédica.
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H
á séculos o homem utiliza animais em experimentos
na busca do conhecimento científico e benefício
para a saúde de ambos. Porém, durante muito tem-
po os animais utilizados foram relegados a um
segundo plano dentro do contexto científico. Apenas

recentemente, percebeu-se a importância do modelo animal e seu
bem-estar para os resultados de um experimento. Desta forma sur-
giu a ciência em animais de laboratório, onde o tema principal de
estudo é o próprio animal que será utilizado na pesquisa e como este
deve ser criado e manipulado. A ciência em animais de laboratório
engloba uma série de áreas que servem de base para todas as outras
ciências que utilizam animais em seus trabalhos. Estas áreas incluem:
sanidade, genética, manejo, bem-estar, e educação. O objetivo deste
texto e abordar todas as áreas com ênfase no bem-estar.
Em uma excelente revisão, Baker mostrou como os patógenos comu-
mente presentes em animais de laboratório podem afetar os resulta-
dos de uma pesquisa (1). Esta situação foi exemplificada da seguinte
forma: no início do século passado o pesquisador diria que não pode
realizar seu experimento, pois todos os animais estão mortos. No
meio do século passado o pesquisador diria que não pode realizar seu
experimento, pois os animais estão doentes. Hoje o pesquisador pode
dizer que não é possível realizar o experimento porque seus animais
são soropositivos. A produção de animais livres de patógenos especí-
ficos é uma das metas da ciência em animais de laboratório
A genética tem papel fundamental no futuro do uso de animais de
laboratório, pois está diretamente ligada a uma produção cada vez
maior de animais geneticamente modificados. Atualmente existem
cerca de 10 mil linhagens de camundongos utilizadas como modelo
para estudo das mais diversas doenças humanas (2). A importância
desta produção foi reconhecida em 2007, pela concessão do Prêmio
Nobel de medicina para os autores que desenvolveram a técnica de
alteração do genoma murino. 
Novas tecnologias em instalações e alojamentos, como barreiras sani-
tárias, estantes ventiladas e caixas com ventilação individual, são
modificações que foram desenvolvidas com o objetivo de melhorar o
manejo e criação dos animais. É importante salientar que o bem-estar
animal foi considerado para o desenvolvimento dessas inovações. 

BEM-ESTAR ANIMAL A evolução da ciência e os constantes questio-
namentos sobre o uso de animais em experimentação científica
alteraram as relações entre o ser humano e os animais, transfor-
mando o bem-estar animal em uma importante área de estudo. A
ciência de animais de laboratório considera o bem-estar animal
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como um dos principais fatores que podem influenciar o resultado
de um experimento e valoriza o uso ético dos animais retomando
o principio dos três R´s desenvolvido por Russell e Burch: refina-
mento, redução e substituição (3). 
O termo bem-estar pode ter diversas interpretações em relação à sua
definição de acordo com situações e características individuais das
espécies. O bem-estar de um indivíduo é o seu estado em relação às
suas tentativas de adaptar-se ao seu ambiente (4), porém é importante
salientar que este conceito está relacionado a um dado momento ou
fase da vida pelo qual aquele ser está passando. O bem-estar deve ser
definido de forma que permita relação com outros conceitos, tais
como: necessidades, liberdade, adaptação, felicidade, capacidade de
previsão, sofrimento, dor, ansiedade, medo, tédio, estresse e saúde (5).
Para mensurar o bem-estar animal é fundamental entender o uni-
verso artificial onde este está contido e compreender aspectos da
anatomia, fisiologia, etologia e manejo das espécies em questão. A
partir desse conhecimento é gerada uma série de obrigações éticas
que certamente favorecerão o bem-estar dos animais de laboratório.

FATORES QUE AFETAM O BEM-ESTAR DOS ANIMAIS Uma série de
fatores, físicos, químicos ou microbiológicos (figura 1) pode ini-
ciar um desequilíbrio fisiológico nos animais e conseqüentemente
aumentar ou diminuir o bem-estar, principalmente pela situação
de confinamento e impossibilidade de resolver situações indesejá-
veis. Um ambiente adequado para manutenção de animais de
laboratório é necessário, pois essas espécies são sistemas biológicos
sensíveis a fatores internos e externos. 
A área destinada ao alojamento é um exemplo, pois deve levar em
conta as necessidades básicas do animal. Um dos requisitos princi-
pais é o espaço suficiente para a realização de movimentos corporais
normais e livre acesso à água e alimento. O estresse causado por
excesso de animais confinados ou o isolamento pode causar altera-
ções fisiológicas e comportamentais que certamente influenciarão
na resposta ao experimento. Ambientes mais estáveis, livres de odo-
res indesejáveis, limpos, com luminosidade e temperatura ideais e
isentos de microorganismos patogênicos, são cientificamente mais
aceitos e favorecem o bem-estar animal (6). 
O manejo diário, mais que os procedimentos experimentais, pode
interferir de forma acentuada no favorecimento ou diminuição do
bem-estar dos animais. Portanto, é fundamental que as pessoas que
estão diariamente envolvidos nas atividades diárias do manejo dos
animais tenham conhecimento e treinamento para suas atividades.
Apesar de décadas de pesquisa nesta área, o conceito de estresse ani-
mal ainda continua indefinido. Moberg, observou que a capacidade
de definir e medir o estresse imposto aos animais proporcionou uma
ferramenta para entender e prevenir as causas que alteram o bem-
estar geral (7). O fenômeno é usualmente vinculado a uma profunda
alteração fisiológica associada a um processo de doença ou alteração
ambiental. Para alguns pesquisadores o estresse é uma situação
extrema e indesejável enquanto outros consideram um parâmetro
normal, transitório e desejável, já que representa uma reação de adap-
tação do organismo frente a uma nova situação. Este estresse agudo
pode ser considerado bom e necessário para a evolução e aprendi-

zado, sem provocar danos maiores e desencadear um estresse crônico.
Assim, é importante salientar que isso dependerá do grau de estresse
sofrido para então relacionar com diminuição do bem-estar. 
Poole considera um animal de laboratório feliz, aquele que consegue
superar o agente estressor, embora, seja aceito que nenhum animal
possa viver inteiramente livre de estresse (6). O animal infeliz é aquele
que não consegue lidar com situações angustiantes que fogem ao seu
controle, resultando em alterações fisiológicas e comportamentais.
Animais estressados poderão ter seu sistema imunológico compro-
metido e serão impróprios para utilização em pesquisas. Esses fatos
tornam obrigatório para os pesquisadores, fazer o possível para que os
animais possuam condições que favoreçam seu bem-estar. 
Um dos principais estressores para os animais é a dor. Poucos pesqui-
sadores ignoram intencionalmente a dor do animal; na verdade não
há um reconhecimento do comportamento que sinaliza a dor. É
importante saber reconhecer quando os animais estão sofrendo
como conseqüência de um procedimento e também qual o grau
desse sofrimento (8).
Parece intuitivo e fácil o reconhecimento da dor. Infelizmente, isso
não é fácil e nem sempre intuitivo. A dor é uma experiência indivi-
dual, e o quanto essa experiência se traduz em um comportamento
observável e mensurável depende de vários fatores como a espécie, a
genética, o sexo, o peso corpóreo, o condicionamento prévio, a
dominância social do animal, a saúde em geral e as condições do
meio ambiente no momento da observação (9).
As preocupações não se limitam à simples noção de dor, ou seja, não é
somente a presença ou ausência de dor que indicará o bem-estar dos
animais. Independentemente da dor, o grau de bem-estar está ligado à
situação em que se encontra o animal e poderá ser reduzido ou elevado. 

COMO CONTRIBUIR COM O BEM-ESTAR? Qualquer alteração nos pro-
cedimentos ou protocolos experimentais para minimizar a dor e o
estresse deve ser considerada para aumentar o bem-estar animal. O
simples uso de analgésicos, por exemplo, deve ser levado em consi-
deração sempre, quando os procedimentos provocarem dor injusti-
ficada. A utilização de agulhas hipodérmicas de calibre apropriado
ao tamanho do animal e a realização de contenção física adequada
reduzem, acentuadamente, o desconforto físico causado pelo proce-
dimento. Basicamente, o aprimoramento das técnicas utilizadas em
animais de laboratório reduzirá o estresse associado a ela. 
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Figura 1. Fatores que podem afetar o bem-estar de animais de 
laboratório (adaptado de Hessler e Leary) (10).
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Em estudos no qual o animal necessariamente é exposto a algum
fator estressante ou doloroso é muito importante estabelecer o
momento de encerrar o experimento e da eutanásia do animal.
Somente em situações muito especiais pode se aguardar a deteriora-
ção do estado do animal até sua morte. 
Outra forma de contribuição para aumento do bem-estar é a utilização
de enriquecimento ambiental, pois os animais vivem em ambientes
nus e monótonos. Este enriquecimento consiste na exposição de ani-
mais a ambientes ricos em estimulação sensorial, gerada por objetos
inanimados, como rodas de atividades, canos e brinquedos, e/ou caixas
com infra-estruturas mais complexas, contendo tocas, galerias de
túneis e/ou plataformas com diferentes níveis de acesso (11, 12, 13). 
O objetivo principal do enriquecimento é dar ao animal em cati-
veiro condições que estimulem seu comportamento natural. Por
exemplo, ratos e camundongos têm hábitos noturnos, porém no
laboratório eles passam o dia expostos à luz sem condições de prote-
ger-se. Qualquer modificação que altere de forma benéfica o
ambiente ou a rotina do animal pode ser considerada um enriqueci-
mento ambiental. Materiais simples como canos de PVC, caixas de
papelão, fundo de garrafas de plástico, bolas de papel, caixa de ovos,
podem e devem ser utilizados como enriquecimento ambiental.
Deve-se levar em consideração que o enriquecimento ambiental não
pode interferir com o experimento sendo que alguns podem intro-
duzir patologias indesejáveis ou problemas no manejo.
Em relação aos animais de laboratório, uma série de parâmetros
podem ser alterados com o enriquecimento ambiental (14), por exem-
plo: a) diminuição do nível de excitabilidade dos animais diante dos
procedimentos de manipulação no laboratório; b) melhora nas con-
dições gerais de saúde; c) diminuição dos níveis de agressão intra-espe-
cífica; d) diminuição dos níveis circulantes de hormônios supra-renais
associados ao estresse; d) diminuição da freqüência de comportamen-
tos estereotipados; e) menor incidência de perda de filhotes por infan-
ticídio, canibalismo e negligência; f ) maior taxa de sucesso de acasala-
mento; e g) melhora no comportamento social com o grupo. 
Valores éticos estão envolvidos em todo o processo experimental,
desde a justificativa para a realização do experimento, a escolha do
modelo adequado para a pesquisa, o número de animais e como estes
serão alojados, a utilização de anestésicos e analgésicos quando neces-
sários, entre outros. Todos estes pontos exigem considerações e pos-
tura ética do pesquisador. Estas questões são atualmente avaliadas
pelas comissões de ética no uso de animais onde o caráter ético do
experimento proposto e da utilização de animais é questionado. Ape-
sar de sua grande contribuição no refinamento dos experimentos rea-
lizados com animais estas comissões não têm como fiscalizar se o que
foi descrito no projeto está realmente sendo realizado na prática.
Enquanto não tivermos um sistema de fiscalização, o bem-estar dos
animais dependerá unicamente da conduta ética dos pesquisadores.
O primeiro passo para alcançar um grau elevado de bem-estar para os
animais é através da educação e treinamento das pessoas que trabalha-
rão com eles. O conhecimento da biologia, fisiologia, comportamento
e necessidades das espécies fazem com que saibamos como tratá-los de
forma correta e que tenhamos atitudes de respeito para com os animais,
diminuindo o estresse causado por um manejo inadequado e propor-

cionando-lhes maior bem-estar (15). A conscientização da necessidade
de tratar os animais com dignidade e respeito deve ser realizada através
de palestras e cursos que discutam temas como, ética, bem-estar, méto-
dos alternativos, aprimoramento de técnicas.
O desenvolvimento da ciência a favor do homem não pode nem deve
servir de alicerce para o uso indiscriminado e o desrespeito com os
animais. É necessária uma postura ética frente à necessidade do
desenvolvimento da ciência e a adoção de medidas que diminuam o
sofrimento dos animais e favoreçam seu bem-estar. É importante
lembrar sempre que a credibilidade do resultado da pesquisa depende
do bem-estar vivenciado pelo animal durante sua realização, da sen-
sibilidade do pesquisador para o entendimento de seus sofrimentos e
necessidades e do bom senso nas tomadas de decisão e atitudes. 
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