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INTRODUÇÃO 

 Animais são amplamente utilizados em pesquisa e há poucos estudos que avaliem a opinião 

dos brasileiros sobre o assunto. Ainda, a modificação genética de animais aumentou rapidamente. O 

Enviropig™ (GOLOVAN et al., 2001), por exemplo, é uma linhagem de porcos modificada 

geneticamente para produzir fitase na saliva para digerir fitato, com consequente redução da poluição 

ambiental causada pelo fósforo nos dejetos dos animais. No Brasil, o projeto Recodisa modificou 

geneticamente cabras para produzirem leite com lisozima humana, útil no tratamento de diarreia 

infantil (CARVALHO et al., 2012). As recentes manifestações no Brasil contra o uso de cães em 

pesquisas farmacêuticas acentuaram os debates sobre o uso de animais em pesquisa no país. O 

objetivo deste estudo foi estudar a opinião dos brasileiros com relação ao uso de animais em pesquisa, 

incluindo a variação de acordo com o número de animais, propósito da pesquisa e uso de modificação 

genética.  

 

METODOLOGIA 

Utilizando-se uma plataforma online, os participantes foram questionados sobre o uso de porcos 

em pesquisa para melhorar o sucesso de transplante de órgãos em humanos (cenário biomédico - CB) 

e para reduzir a poluição ambiental por fósforo (cenário ambiental - CA).  Os participantes foram 

recrutados a partir de contatos pessoais e de listas de veterinários e zootecnistas do Conselho Federal 

de Medicina Veterinária e de universidades brasileiras, abrangendo todas as regiões do país. Ambos os 

cenários iniciavam com o uso de porcos não geneticamente modificados e depois incluíam a proposta 

de criar ou usar porcos geneticamente modificados (GM). O CA incluía o uso de milho GM na 

alimentação dos animais. O número proposto de animais variava entre 10, 100 e 1000. Seguindo a 

metodologia de  Schuppli et al., (2013), uma série de três questões era apresentada, perguntando ao 

participante o nível de apoio à pesquisa usando uma escala Likert de seis pontos. Após cada questão 

havia um campo para comentários. Os participantes que responderam as três questões foram incluídos 

na análise quantitativa. O teste de Kruskal-Wallis foi usado para comparar as respostas entre os 

cenários, e o de Qui-Quadrado foi usado para comparar respostas entre as questões dentro de cada 

cenário e o número de animais em cada questão. Todos os comentários foram usados na análise 

qualitativa, sendo eles agrupados em temas pelo método de Knight & Barnett (2008).  

 

 

 

mailto:dan.weary@ubc.ca


 

233 

 

 

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 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Houve 453 respostas de 151 respondentes (51% no CB e 49% no CA). Considerando os dois 

cenários, 55% dos participantes expressaram apoio ao uso de animais. No CB, 28% não apoiaram a 

pesquisa quando envolvia o uso de animais não GM. A oposição tendeu a aumentar para 41% e 42%, 

respectivamente, quando a pesquisa propôs a criação de uma nova linhagem de porcos GM (P = 0,09) 

e o uso de porcos GM (P = 0,057). No CA, 25% dos respondentes não apoiaram a pesquisa com 

porcos. A oposição tendeu a aumentar para 37% com a proposta de alimentar os animais com milho 

GM (P = 0,07) e aumentou para 58% com a criação de uma linhagem de porcos GM (P < 0,0001). O 

apoio ao uso de animais no CB neste estudo foi de 56%, e em outros estudos variou de 50% a 70% 

(CRETTAZ VON ROTEN, 2012; SCHUPPLI et al., 2013). O apoio ao uso de animais no CA foi de 

54%, similar aos 58% observados por Schuppli et al., (2013) com respondentes canadenses e 

americanos. Com o uso de animais GM, os respondentes apoiaram mais o CB que o CA (P = 0,02). 

Este resultado corrobora com Schuppli et al., (2013), talvez porque os participantes sejam mais 

cuidadosos com o uso de GM no CA, onde os animais serão usados para alimentação humana. É 

comum que as pessoas evitem alimentos associados com atributos negativos, incluindo impactos 

negativos ao ambiente e riscos à saúde humana e animal (FREWER et al., 2004). Com relação ao 

número de animais, os resultados não seguiram uma lógica linear e parece de acordo com a literatura 

recente. Crettaz Von Roten (2012), observou que a aceitação do uso de animais em pesquisas médicas 

não estava relacionada ao número de animais; Schuppli et al., (2013) observaram pouca influência do 

número de animais na opinião dos participantes.  

Foram analisados 307 comentários, 141 no CB e 166 no CA. Em torno de 30% dos participantes 

apoiaram o uso de animais em pesquisa de forma condicional, sendo que metade dos mesmos 

mencionava o bem-estar animal (BEA). O BEA foi o tema mais citado pelos respondentes, constando 

em 33% do total de comentários. As respostas incluíam declarações gerais de bem-estar, como reduzir 

dor e sofrimento dos animais, ou considerações sobre as condições em que os animais eram mantidos. 

Observou-se, no entanto, que apenas 1,5% dos participantes mencionou os Comitês de Ética no Uso de 

Animais (CEUA). O baixo número de comentários sobre os CEUA’s pode ser reflexo da falta de 

conhecimento da população sobre a função desses comitês ou da falta de confiança para assegurar o 

bem-estar de animais de pesquisa. O segundo tema mais comum entre os respondentes foi a pesquisa, 

citado em 21% dos comentários. A necessidade da pesquisa foi usada como justificativa pelos 

respondentes que apoiaram o uso de animais em ambos os cenários. Alguns participantes fizeram 

considerações sobre a qualidade da pesquisa, principalmente no CB (13%). A preocupação com o 

delineamento experimental pode ter fundamento. Kilkenny et al. (2009) identificaram vários itens que 

comprometem a qualidade de pesquisas que usam animais, como hipóteses e objetivos não claramente 

definidos, ausência de informação sobre a espécie ou o número de animais utilizados, método ou 

estatística inapropriados e inconsistências no relato de resultados.  
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A modificação genética foi o terceiro tema mais comentado, citado em 13,4% dos comentários. 

A maioria desses comentários (80%) ocorreram no CA, relacionados com medo das consequências e 

riscos, incluindo o uso desses animais como alimento. Os efeitos da modificação genética são 

geralmente vistos como imprevisíveis e incontroláveis. Mesmo quando indivíduos percebem algum 

benefícios nos alimentos GM, esses sentimentos são geralmente menos intensos que os sentimentos de 

temor pelas consequências desconhecidas (COSTA-FONT & MOSSIALOS, 2007). Aproximadamente 

12,8% dos comentários incluíram algum tipo de argumento filosófico. Conflitos entre o uso de animais 

e o benefício ao ser humano apareceram nos dois cenários. Observaram-se considerações sobre o 

preço do progresso e o sofrimento animal em relação ao ganho ambiental. Greek & Greek (2010) 

concluíram que as pessoas são mais propensas a apoiar o uso de animais em pesquisas que aprimorem 

o tratamento e reduzam o sofrimento de pacientes humanos, mas que são menos propensas a apoiar o 

uso de animais em pesquisas básicas. A necessidade de alternativas foi citada em 8,6% dos 

comentários. Knight & Barnett (2008) identificaram que o apoio de alguns participantes para o uso de 

animais em pesquisas médicas era baseado na crença de que não há outra alternativa viável ao uso de 

animais.  

CONCLUSÃO 

Os respondentes brasileiros foram propensos a apoiar o uso de animais em pesquisa, no entanto 

este apoio está frequentemente condicionado ao bem-estar dos animais. Os participantes foram menos 

propensos a apoiar a pesquisa com o uso de animal GM.  Parece desejável que mais informações sobre 

o uso de animais em pesquisa no Brasil estejam disponíveis aos cidadãos para dar transparência sobre 

o mérito científico e as questões de bem-estar dos animais envolvidos.  
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