
 

228 

 

 

III CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOÉTICA E BEM-ESTAR ANIMAL 

Senciência e Bem-estar Animal – Expandindo Horizontes 

Curitiba, PR - Brasil - 5 a 7 de Agosto de 2014 

ÁRVORE DE DECISÃO PARA FACILITAR A SUBSTITUIÇÃO DE ANIMAIS DE 

LABORATÓRIO NO BRASIL 
 

Vanessa Carli Bones
1
, Carla Forte Maiolino Molento

1
 

 
¹Laboratório de Bem-estar Animal (LABEA), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Rua dos Funcionários, 1540, Curitiba, Brasil. Autora 

para correspondência: vcb.vete@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

Um conceito reconhecido mundialmente por nortear a utilização de animais de laboratório é o 

chamado Princípio dos 3Rs, do inglês Substituição, Redução de animais e Refinamento das técnicas 

envolvendo animais (RUSSELL & BURCH, 1992). A necessidade de substituição de animais de 

laboratório pode ser justificada pelo sofrimento animal envolvido na manutenção e nos procedimentos 

experimentais, pelo fato de que utilização de animais parece custar mais que o uso de métodos 

alternativos validados (MAV) e pelo fato de que a Legislação de Proteção Animal brasileira (BRASIL, 

1998) proíbe o uso de animais de laboratório quando existirem recursos alternativos. Tal lei está de 

acordo com a Diretiva Europeia 2010/63/EU (EUROPEAN COMMISSION, 2010), a qual estabelece 

que o uso de animais para propósitos científicos e didáticos somente deve ser considerada quando 

alternativas que não provenham de fontes animais estejam indisponíveis. O objetivo do presente 

trabalho foi descrever o desenvolvimento de uma estrutura em árvore de decisão (AD) para auxiliar a 

substituição de animais de laboratório no Brasil. 

 

METODOLOGIA  

Para facilitar a tomada de decisões em cenários de potencial substituição de animais de 

laboratório foram propostas estratégias, estruturadas em uma AD, com auxílio do programa Dia 

Portable®. A AD proposta apresenta sugestões de como superar obstáculos que podem impedir a 

substituição de animais de laboratório, baseadas nas barreiras mais citadas em trabalho publicado 

utilizando como modelo o diagnóstico da raiva (BONES et al, 2014).  Segundo SHAH HAMZEI & 

MULVANEY (1999), a AD é uma estrutura geralmente organizada de cima para baixo e consiste em 

um número finito de nós contendo informações conectadas por meio de linhas. Os nós que compõem a 

estrutura incluem questões, sendo uma delas a principal, pontos de decisão, recomendações e pontos 

finais. Os nós foram conectados utilizando linhas e, a partir da questão principal, grupos de nós 

formaram ramos ou sub-ramos. Para facilitar a visualização da estrutura, as diferentes categorias de 

nós foram representados por caixas de diferentes formatos e os sub-ramos que derivam do ramo 

principal foram coloridos em escala de cinza.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A primeira questão da AD se refere à existência de MAV para um dado cenário de utilização de 

animais de laboratório. Se sim (S), a pessoa responsável pelo laboratório (RL) conhece o MAV? Se S, 

tal pessoa está motivada a mudar? Se S, o leitor passa a avaliar o Ramo Principal, o qual contém as 

barreiras mais frequentemente citadas por respondentes brasileiros e não-brasileiros, de acordo com 

BONES et al (2014). Então, no Sub-ramo dos Custos, os custos do MAV foram calculados? Se S e 

porventura são maiores que o uso de animais tanto para implantação de toda a estrutura do laboratório 

quanto para o uso rotineiro, é necessário obter recursos financeiros para adquirir a estrutura e os 

materiais. Se os custos do MAV são menores que o uso de animais, a implantação deve ser iniciada. 

Ainda, se os custos do MAV não (N) foram calculados, é necessário aplicar um método de 

comparação de custos. No Sub-ramo dos Recursos Humanos, existem recursos humanos e qualificação 

profissional? Se S, a implantação do MAV deve ser iniciada; se N, é necessário obter recursos 

financeiros para contratar e treinar profissionais. No Sub-ramo denominado Resistência, há resistência 

por parte da equipe que utiliza animais no laboratório? Se S, é necessário obter recursos financeiros 

para, por exemplo, desenvolver cursos que venham a discutir temas como 3Rs e ética no uso de 

animais, bem como expor a lei de proteção animal (BRASIL, 1998). Se N, a implantação do MAV 

deve ser iniciada. E no Sub-ramo Normativo, há incompatibilidade entre leis de proteção animal e 

normas específicas que permitem a utilização de animais, além de falta de incentivo do governo? Se S, 

é necessário expor a hierarquia normativa à RL e saber se ela está interessada em colaborar para o 

aprimoramento das normas específicas. Se existe interesse em colaborar, então as normas que 

permitem a utilização de animais devem ser denunciadas a instancias apropriadas. Se não houver 

interesse em colaborar, sugere-se a implantação imediata do MAV. Da mesma forma, se não houver 

incompatibilidade entre leis e normas e tampouco falta de incentivo do governo a implantação do 

MAV deve ser iniciada.  

Se, ao contrário, a RL não se mostra motivada a mudar, é necessário saber se a mesma conhece 

as leis brasileiras de proteção animal (BRASIL, 1998). Se S, é necessário denunciar o laboratório a 

instâncias apropriadas e encaminhar o leitor ao Ramo Principal, uma vez que a mudança em 

cumprimento à lei é obrigatória. Se N, é necessário expor a lei à RL. Se após a exposição da lei a RL 

estiver motivada a mudar, então esta deve ser encaminhada ao Ramo Principal; se N, é necessário 

denunciar o laboratório por estar infringindo a lei e em seguida encaminhá-lo ao Ramo Principal pois a 

mudança é obrigatória. O encaminhamento do leitor ao Ramo Principal faz com que as possíveis 

barreiras sejam avaliadas e eliminadas até se alcançar a implantação do MAV. Ainda, se a RL não 

conhece o MAV, então ela deve conhecê-lo por meio de pesquisa em sítios eletrônicos especializados 

ou contratação de um serviço de consultoria em métodos alternativos. Se não existirem MAV para 

substituir um dado cenário de utilização de animais, é necessário planejar o desenvolvimento de tais 



 

230 

 

 

III CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOÉTICA E BEM-ESTAR ANIMAL 

Senciência e Bem-estar Animal – Expandindo Horizontes 

Curitiba, PR - Brasil - 5 a 7 de Agosto de 2014 

métodos. Tal planejamento envolve, entre outras ações, a obtenção de recursos financeiros, por 

exemplo, por meio de submissão de projetos a agências oficiais de financiamento de pesquisa; a 

recomendação de obtenção de recursos financeiros aparece em outros pontos da AD. Enquanto o 

MAV está sendo desenvolvido é necessário submeter projetos envolvendo o uso de animais para 

Comitês de Ética no Uso de Animais institucionais (BRASIL, 2008). Para aumentar a consideração e o 

uso do princípio dos 3Rs (RUSSEL & BURCH, 1992), as comissões de ética no uso de animais devem 

exigir aos proponentes que comprovem a inexistência de métodos alternativos antes de planejar a 

utilização de animais para pesquisa.  

 

CONCLUSÕES 

A AD contém sugestões que podem auxiliar pessoas a superar os principais obstáculos que 

impedem a substituição de animais de laboratório por métodos alternativos em cenários onde tais 

recursos existem. Passo a passo, todos os ramos da árvore levam as pessoas a superar tais obstáculos à 

substituição dos animais e, necessariamente, à implantação de MAV ou ao seu desenvolvimento, no 

caso de ainda não existirem. Além de possibilitar sua aplicação em todos os cenários de utilização de 

animais de laboratório para os quais existem MAV, a AD também prevê a aplicação por qualquer 

pessoa interessada em implantar tais métodos. 
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