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No Brasil, a exemplo de outros países, verifica-se uma crescente preocupação de cientistas, 

da indústria e da sociedade acerca da utilização de animais de laboratório. Nesse sentido, 

recentemente o governo brasileiro iniciou o processo de criação da Rede Nacional de Métodos 

Alternativos (Renama), cuja estrutura está focada na coordenação de desenvolvimento, certificação e 

validação de alternativas ao uso de animais. A Renama também coordenará o Centro Brasileiro de 

Validação de Métodos Alternativos (BraCVAM) e ambos os órgãos integrarão o Conselho Nacional 

de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), criado pela Lei Federal n° 11.794 e coordenado 

pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).  

Neste contexto, o LABEA/UFPR, mantém uma linha de pesquisa dedicada ao bem-estar de 

animais de laboratório, cujos trabalhos iniciaram em 2007. Um dos trabalhos integrantes de tal linha 

de pesquisa refere-se ao auxílio à implantação de alternativas no Brasil, usando como modelo de 

estudo a substituição de animais para o diagnóstico da raiva, intitulado Subsídios à Implantação de 

Métodos Alternativos Validados para o Diagnóstico da Raiva, em execução no âmbito de projeto de 

doutoramento da primeira autora.  

O referido trabalho compreende a realização de um estudo utilizando uma plataforma online 

para descrever os métodos utilizados para o diagnóstico da raiva no Brasil e em outros países, e as 

barreiras à utilização de alternativas em tal cenário; um comparativo de custos entre as provas de 

Isolamento Viral em Camundongos e de Inoculação Viral em Cultivo Celular para o diagnóstico da 

raiva; a implantação de método alternativo para o diagnóstico; bem como a sensibilização de pessoas 



que trabalham com animais de laboratório e a ampliação da disponibilidade de informações acerca de 

questões relativas aos métodos alternativos.     

O LABEA tem participado de eventos importantes nacionais e internacionais relacionados ao 

tema (Figura 1). Em 2009, durante o 7º Congresso Mundial de Métodos Alternativos nas Ciências da 

Vida (7
th

 World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences), em Roma, foi 

apresentado o resumo Animal use in research in Brazil. Em 2011, durante o 8
th

 World Congress on 

Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, em Montréal, foi apresentado o trabalho 

Perception of animals used in education and research in Brazil by students and professors. Em 

2012, durante o I Congresso Latino-Americano de Métodos Alternativos ao Uso de animais no 

Ensino, Pesquisa e Indústria (COLAMA), em Niterói, foi apresentado o trabalho The use of 

alternative methods for rabies diagnosis in Brazil, mostrando que a proporção de laboratórios que 

utilizam camundongos para o diagnóstico da raiva no país é grande em comparação a outros países e 

este fato conflita com a legislação federal. Também importante foi o 39º Congresso Brasileiro de 

Medicina Veterinária (CONBRAVET), em Santos, ocasião em que foi apresentado o trabalho As 

barreiras à substituição do uso de animais para o diagnóstico da raiva no Brasil, demonstrando que as 

barreiras denotam falta de investimento e iniciativa institucionais, bem como resistência das pessoas 

envolvidas, sugerindo que há oportunidade para aumentar a adoção de alternativas; tal trabalho 

recebeu o prêmio de Melhor Trabalho Científico Apresentado. 

                

 

 

Figura 1. Fotos representando a participação da aluna Vanessa Carli Bones em conferências 

internacionais relacionadas à utilização de métodos alternativos. 7º Congresso Mundial de Métodos 

Alternativos, Roma, 2009; 8° Congresso Mundial de Métodos Alternativos, Montreal, 2011; 1º 

Congresso Latino-Americano de Métodos Alternativos ao Uso de animais no Ensino, Pesquisa e 

Indústria, Niterói, 2012; respectivamente. 

 



Assim, esperamos que o LABEA/UFPR possa contribuir para a aplicação de métodos 

alternativos ao uso de animais de laboratório, de forma que nossas práticas laboratoriais possam 

atender a legislação de proteção animal e de experimentação vigentes no Brasil, respectivamente 

Leis Federais n° 9.605 e n° 11.794, avançando de forma constante no que tange à etica animal. 
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