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***3.

ÉTICA EM PESQUISA NA ÁREA BIOMÉDICA

Luiz Henrique Guerreiro Vidigal
Deise Aparecida de Oliveira Silva

PESQUISA EM SERES HUMANOS

INTRODUÇÃO

No capítulo 10 deste livro, que trata do modelo de estudo
sobre terapêutica, cita-se como exemplo antiético a proposta de
um estudo experimental que compara dois grupos de pacientes
portadores de AIDS sob uso ou não do coquetel anti-retroviral. Indo
mais longe, afirmou-se que tal estudo nem sequer seria aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa a que fosse submetido. Assim,
neste capítulo pretende-se expor o que está normatizado hoje em
relação à ética em pesquisa com seres humanos; busca-se, aqui,
delinear os princípios a serem respeitados, sem se recorrerem a
elucubrações filosóficas.

Do grego ethike (“moral”), ética é a parte da filosofia que
aborda os fundamentos da moral. Tal definição claramente inclui
dois aspectos fundamentais referentes à questão ética: subjetivida-
de e complexidade. O primeiro, no caso específico de pesquisa
com seres humanos, pelo simples fato de tratar da moral relativa
ao envolvimento de pessoas submetidas a algum tipo de tratamento
que vai envolver questões legais e humanitárias; a segunda, pelo
fato de, certamente, as leis de qualquer país não preverem todas
as situações nem todos os avanços técnico-biológicos — nesse
caso, cabe a um grupo de pessoas (membros do Comitê de Ética
em Pesquisa) julgar e decidir o desenvolvimento ou não da pesquisa
em termos éticos. Como o objetivo é sempre beneficiar o ser huma-
no com os avanços médicos — clínicos ou cirúrgicos — porém
com respeito ao princípio imprescindível de primo non nocere (pri-
meiro, não causar mal), a decisão nem sempre é fácil. Não causar
danos ao indivíduo e ao mesmo tempo conseguir avanços com os
resultados desejados, muitas vezes, é tarefa árdua, cercada de
polêmicas e pormenores.
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UM BREVE HISTÓRICO

Vários documentos em diferentes países foram elaborados
nos últimos 50 anos, mais exatamente a partir de 1947, quando há
um marco decisivo na ética em pesquisa com serem humanos: o
Código de Nuremberg. É claro que isso não foi por acaso; havia
uma necessidade imensa de se garantir integridade física e mental
aos seres humanos após as atrocidades impostas aos judeus con-
centrados em campos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

É verdade que documentos já promulgados buscavam limi-
tar a ação médica sem intenções bem definidas — como aquele
redigido em Berlim na então Prússia (atual Alemanha), em 1901,
intitulado “Instrução sobre intervenções médicas com objetivos ou-
tros que não diagnóstico, terapêutica ou imunização (Anweisung
an die Vorsteher der Kliniken, Polikliniken under sinstigen Kranke-
nanstakten)”. Em 1931, ainda na Alemanha e também na era pré-
Segunda Guerra, foi estabelecida uma legislação para controlar,
com rigor, os experimentos em seres humanos: “Diretrizes para
novas terapêuticas e pesquisa em seres humanos”. Assim, embora
as experiências no campo de concentração judeu de Auschwitz
tenham trazido avanços para a ciência médica — por mais desuma-
nas, cruéis e imorais que tenham sido —, a dor humana, mental e
espiritual, a que milhões de inocentes tiveram de ser submetidos
não justifica o fim pretendido e conseguido.

Do ponto vista evolutivo, surgiram documentos em diferen-
tes partes do mundo ao longo deste tempo; os mais importantes
são listados no Quadro 3.1.
 Data Documento Origem / Fonte
 1947 Código de Nuremberg Tribunal Internacional

de Nuremberg
 1948 Declaração dos Direitos do Organização das Nações Unidas

Homem
 1964 Declaração de Helsinque e suas Helsinque, Alemanha

revisões (1975, 1983 e 1989)
 1966 Acordo Internacional sobre Congresso Nacional Brasileiro em

Direitos Civis e Políticos 1992
 1978 Declaração Universal dos Direitos Paris, França

do Homem
 1982 Propostas de Diretrizes Éticas Inter- CIOMS/OMS

nacionais para Pesquisas Biomédicas
Envolvendo Seres Humanos
(revisões em 1993)

 1991 Diretrizes Internacionais para Revisão CIOMS; Conselho Federal de
Ética de Estudos Epidemiológicos Medicina. Brasil (1997)

 1996 Resolução n° 196/96 Conselho Nacional de Saúde, Brasil

QUADRO 3.1 — Evolução histórica dos documentos referentes ao controle da pes-
quisa em seres humanos
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RESOLUÇÃO 196/96

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) — órgão vinculado
ao Ministério da Saúde (MS) — aprovou a resolução 196/96, que
prevê as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas que
envolvem seres humanos no Brasil. Elas são fundamentadas nos
diversos documentos internacionais já citados e listados no preâm-
bulo de tal resolução e se alinham à Constituição de 1988. Conforme
o documento especifica, as diretrizes incluem os quatro princípios
básicos da bioética — autonomia, não-maleficência, beneficência
e justiça —, de forma a se garantirem os direitos não só do cidadão,
mas também da coletividade.

A seguir, as principais divisões do documento, com seus
aspectos referentes à ética propriamente dita, são comentadas de
forma resumida.

ITEM III DA RESOLUÇÃO 196/96 — ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA ENVOL-
VENDO SERES HUMANOS

– Aborda a importância da autonomia no que se refere a observar
a dignidade do indivíduo, respeitando-lhe o direito de não participar
de determinada pesquisa caso isso não seja a vontade dele.
– Inclui a necessidade de haver mais benefícios do que riscos (bene-
ficência), de se evitarem riscos previsíveis (não-maleficência) e des-
tinação sociohumanitária da pesquisa (justiça).
– Inclui qualquer procedimento referente ao ser humano (o paciente
em questão) que ainda não esteja consagrado pela literatura como
pesquisa, seja qual for o grau de invasividade; assim, leitura do
prontuário do paciente e atendimento ambulatorial com finalidade
de estudo são considerados procedimentos de pesquisa, da mesma
forma que cirurgia ou coleta de sangue — ainda que com finalidades
distintas.
– Prevê pesquisas em seres humanos somente após comprovações
da eficácia e segurança do procedimento in vitro (em se tratando
de drogas) e em animais de laboratório, com o intuito de se compro-
varem benefícios ainda não atestados.
– Garante que, quando utilizado placebo, o procedimento seja meto-
dologicamente justificável e prevista a não-maleficência.
– Observa a garantia de acesso do paciente submetido a estudo
aos benefícios do tratamento, não limitados ao período do estudo.
Isso é também verdadeiro para toda a comunidade em termos de
mudança de hábitos e costumes com os quais se atestem
benefícios.
– Prevê comprovação das vantagens de pesquisas conduzidas do
exterior ou com colaboração estrangeira, tanto para os indivíduos
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da pesquisa quanto para o Brasil; os pesquisadores envolvidos na
investigação devem participar de treinamento que poderá ser apro-
veitado depois para o desenvolvimento de pesquisas semelhantes,
mas de maneira independente.

ITEM IV DA RESOLUÇÃO 196/96 — CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

– Garante que toda pesquisa só tenha início após consentimento
livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos envolvidos —
anuência essa que pode também ser expressa por representantes
legalmente constituídos.
– Aborda o que o documento deve conter para que possa, por um
lado, ser claro por meio de linguagem acessível aos pacientes e,
por outro lado, abrangente o bastante para esclarecer objetivos,
justificativas, riscos implicados, alternativas de tratamento e mesmo
aspectos financeiros — como ressarcimento de despesas durante
a pesquisa —, dentre outros pontos.
– Faz constar a necessidade de o termo de consentimento ser ela-
borado pelo pesquisador responsável e ser aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa.
– Faz observar as situações em que pode haver limitações à obten-
ção do termo de consentimento e, logo, necessidade de justificativa
forte o suficiente para que tais limitações não sejam consideradas,
de fato, obstáculos à inclusão dos pacientes, conforme julgamento
do Comitê de Ética em Pesquisa. Situações de necessidade de
inclusão de crianças e adolescentes, doentes mentais, comunida-
des culturalmente diferenciadas e até pacientes com morte ence-
fálica atestada são listadas neste item.

ITEM V DA RESOLUÇÃO 196/96 — RISCOS E BENEFÍCIOS

– Define que toda pesquisa incluindo seres humanos envolve riscos,
ao mesmo tempo em que objetiva os cenários em que se admite a
ocorrência de riscos.
– Trata da responsabilidade do pesquisador quanto à assistência
integral aos pacientes que possam sofrer complicações conseqüen-
tes aos riscos previstos.
– Faz constar a necessidade de interrupção do estudo assim que
comprovada a superioridade do método em estudo, de forma a be-
neficiar todos os participantes com o melhor regime.
– Engloba a indenização a ser conferida aos participantes em caso
de dano comprovado a saúde deles. Exclui a possibilidade de haver
cláusula no termo de consentimento que afaste a probabilidade de
o paciente abrir mão de qualquer/quaisquer direito(s) legal(is), inclu-
sive a indenização.
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ITEM VII DA RESOLUÇÃO 196/96 — COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP)

– Toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser submetida
à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa.
– Define que toda instituição onde se realizam pesquisas com seres
humanos deve constituir um comitê de ética de inteira competência
da instituição.
– Prevê que tal comitê deverá ser constituído por profissionais de
diferentes áreas: saúde, ciências exatas, sociais e humanas, além
de, pelo menos, um membro da sociedade que represente os usuá-
rios da instituição.
– Define que uma instituição poderá constituir mais de um comitê
de ética conforme a necessidade. Caso não haja um conselho cons-
tituído em dado local de ensino, ou mesmo por necessidade de
momento (como exigüidade de tempo), a pesquisa pode ser avalia-
da pelo CEP de outra instituição; no caso de Uberlândia, uma pes-
quisa desenvolvida na universidade federal poderá ser avaliada,
por exemplo, pelo CEP do Centro Universitário do Triângulo (Unitri);
o contrário também pode ocorrer.
– Define o CEP como instância em que a pesquisa terá o protocolo
aprovado ou não para entrar em funcionamento em dada instituição.
Se aprovado, será, em seguida, apreciado pela Comissão Nacional
de Ética em Pesquisa (CONEP/MS).
– Inclui o acompanhamento da pesquisa pelo CEP, responsável
não só pelo parecer favorável à execução da pesquisa na instituição,
mas também pelo acompanhamento: exigir relatórios dos pesquisa-
dores, receber denúncias dos sujeitos envolvidos na pesquisa, po-
dendo decidir pela continuação, modificação ou suspensão da pes-
quisa, assim como pela adequação do termo de consentimento —
caso isso se faça necessário.
– Considera anti-ética a descontinuação da pesquisa sem a aceita-
ção do CEP que a aprovou.
O acesso via internet à folha de rosto para pesquisa envolvendo
seres humanos encontra-se disponível nos endereços eletrônicos
de cada instituição. No caso da Universidade Federal de Uberlândia,
está disponível em: <http://www.propp.ufu.br/cep/folhaderosto.doc>.

ITEM VIII DA RESOLUÇÃO 196/96 — COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PES-
QUISA (CONEP) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS)

– Estabelece a CONEP/MS como instância colegiada, de “composi-
ção multi e transdisciplinar, devendo ser composta por 13 (treze)
membros titulares, sendo cinco destes, personalidades destacadas
no campo da ética na pesquisa e na saúde e oito personalidades
com destacada atuação nos campos teológico, jurídico e outros”.
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– Define as atribuições da CONEP, à qual caberá responsabilidade
na criação de CEPs institucionais e outras instâncias, apreciação
e acompanhamento dos protocolos de pesquisa em diversas áreas
temáticas especiais, em que se incluem genética, medicamentos,
vacinas, testes diagnósticos e equipamentos novos para a saúde
e novos procedimentos ainda não consagrados na literatura.
– A CONEP é órgão vinculado ao Conselho Nacional de Saúde
(CNS) e, como tal, deve assessorar o CNS, o Ministério da Saúde
e outras instâncias do Sistema Único de Saúde (SUS) sobre ques-
tões éticas relativas à pesquisa em seres humanos.
– Como instância colocada hierarquicamente acima dos CEPs, a
CONEP pode fazer a revisão ética de pesquisas já aprovadas por
esses órgãos e proibir ou interromper pesquisas, de forma definitiva
ou temporária.
– Suas funções incluem manter atualizado um banco de dados
que componha um sistema de informações e acompanhamento
dos aspectos éticos das pesquisas que envolvam seres humanos
em todo o território nacional.

Quando se fala dos direitos do cidadão e da coletividade,
conforme já citado, é inevitável um paralelo com os direitos civis
previstos na Constituição brasileira. O direito à liberdade de expres-
são garantido pela Constituição tem sua representação refletida —
no contexto científico — pela garantia à autonomia no que se refere
a um cidadão decidir se participa ou não de dado ensaio experimen-
tal. Em geral, o que se busca com a normatização das pesquisas
científicas envolvendo seres humanos em relação ao indivíduo —
objeto principal da pesquisa médica — talvez possa ser assim
avaliado:
– assegurar que o indivíduo seja totalmente informado dos motivos
da pesquisa, a fim de que entenda a razão de se submeter a um
novo tipo de tratamento ou procedimento;
– prever a integralidade de assistência médica ao paciente em estu-
do no caso de haver efeitos colaterais relacionados ao uso da nova
terapia;
– garantir, após o estudo, que se estenda o tratamento aos partici-
pantes no caso de se atestar a existência de mais benefícios com
seu uso do que com o que era preconizado até o momento;
– evitar que populações minoritárias — como a indígena — ou po-
tencialmente discrimináveis — como a carcerária — sejam levadas
a participar de algo que fira suas tradições ou as obrigue por
qualquer tipo de coação.

Além disso, como não poderia ser diferente, a vinculação
da CONEP ao Ministério da Saúde tem o claro efeito prático de dar
um peso político a ser sentido pelos laboratórios que buscam testar
novas drogas, sobretudo aqueles geridos por grandes grupos es-
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trangeiros com atividade no Brasil. Nesse sentido, a começar pelos
CEPs, há uma preocupação constante de se evitar que, de alguma
forma, sejam testados medicamentos cujos protocolos de pesquisa
não esclareçam bem a necessidade de uma nova droga e a possi-
bilidade de benefício. Em resumo, busca-se sempre evitar que pa-
cientes brasileiros incluídos em ensaios experimentais sejam sub-
metidos a algum tipo de tratamento evitado em pacientes de países
desenvolvidos, ao menos a princípio. Pode até haver nisso um certo
excesso por parte dos CEPs ou mesmo da CONEP em algumas
decisões; mas a tentativa é sempre para não prejudicar o paciente
e para garantir a incorporação da nova tecnologia pelos profissionais
brasileiros.

RESOLUÇÃO 251/97

Em agosto de 1997, foi promulgada a resolução 251/97
(CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 1997) para normatizar, sobre-
tudo, a pesquisa com novos fármacos, medicamentos, vacinas e
testes diagnósticos envolvendo seres humanos. Com a resolução,
buscou-se detalhar as diretrizes da resolução 196/96 para essas
áreas temáticas específicas. O texto integral da resolução pode
ser acessado no endereço eletrônico <http://www.bioetica.ufrgs.br/
res25197.htm>.

PESQUISA EM SERES HUMANOS RELACIONADOS À ÉTICA
MÉDICA

Assim como a resolução 196/96 normatiza os aspectos téc-
nicos de um protocolo, define o acompanhamento dos CEPs e da
CONEP, também protegendo a autonomia e a saúde do paciente a
ser incluído em um estudo experimental, o profissional médico res-
ponsável pela pesquisa conta com um documento com orientações
a seguir sobre sua conduta ética. O Código de Ética Médica (CON-
SELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1988) prevê, em seus capítulos
IV, V, XII e XIII, limitações ao trabalho do médico em situações
gerais e específicas que têm relação com pesquisas envolvendo
seres humanos.

Em seguida, os artigos referentes à pesquisa com seres
humanos citados no Código de Ética Médica serão apresentados.
Finalizam esta parte comentários sucintos, pois as citações são
auto-explicativas.

CAPÍTULO IV — DIREITOS HUMANOS
É vedado ao médico:
Art. 46 — Efetuar qualquer procedimento médico sem o esclareci-
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mento e o consentimento prévios do paciente ou de responsável
legal, salvo em iminente perigo de vida.
[...]
Art. 48 — Exercer sua autoridade de maneira a limitar o direito do
paciente de decidir livremente sobre a sua pessoa ou seu bem-
estar.

CAPÍTULO V — RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES
É vedado ao médico:
Art. 57 — Deixar de utilizar todos os meios disponíveis de diagnós-
tico e tratamento a seu alcance em favor do paciente.
[...]
Art. 70 — Negar ao paciente acesso a seu prontuário médico, ficha
clínica ou similar, bem como deixar de dar explicações necessárias
à sua compreensão, salvo quando ocasionar riscos para o paciente
ou para terceiros.

CAPÍTULO XII — PESQUISA MÉDICA
É vedado ao médico:
Art. 122 — Participar de qualquer tipo de experiência no ser humano
com fins bélicos, políticos, raciais ou eugênicos.
Art. 123 — Realizar pesquisa em ser humano, sem que esse tenha
dado consentimento por escrito, após devidamente esclarecido,
sobre a natureza e conseqüências da pesquisa.
Parágrafo único — Caso o paciente não tenha condições de dar
seu livre consentimento, a pesquisa somente poderá ser realizada,
em seu próprio benefício, após expressa autorização de seu repre-
sentante legal.
Art. 124 — Usar experimentalmente qualquer tipo de terapêutica
ainda não liberada para uso no país, sem a devida autorização dos
órgãos competentes e sem consentimento do paciente, ou de seu
responsável legal, devidamente informados da situação e das possí-
veis conseqüências.
Art. 125 — Promover pesquisa médica na comunidade sem o conhe-
cimento dessa coletividade e sem que o objetivo seja a proteção
da saúde pública, respeitadas as características locais.
Art. 126 — Obter vantagens pessoais, ter qualquer interesse comer-
cial ou renunciar à sua independência profissional em relação a
financiadores de pesquisa médica da qual participe.
Art. 127 — Realizar pesquisa médica em ser humano sem submeter
o protocolo à aprovação e acompanhamento de comissão isenta
de qualquer dependência em relação ao pesquisador.
Art. 128 — Realizar pesquisa médica em voluntários, sadios ou
não, que tenham direta ou indireta dependência ou subordinação
relativa ao pesquisador.
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Art. 129 — Executar ou participar de pesquisa médica sem que
haja necessidade de suspender ou deixar de usar terapêutica con-
sagrada e, com isso, prejudicar o paciente.
Art. 130 — Realizar experiências com novos tratamentos clínicos
ou cirúrgicos em paciente com afecção incurável ou terminal sem
que haja esperança razoável de utilidade para o mesmo, não lhe
impondo sofrimentos adicionais.

CAPÍTULO XIII — PUBLICIDADE E TRABALHOS CIENTÍFICOS
É vedado ao médico:
Art. 131 — Permitir que sua participação, na divulgação de assuntos
médicos, em qualquer veículo de comunicação de massa, deixe
de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da
coletividade.
Art. 132 – Divulgar informação sobre assunto médico de forma
sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico.
Art. 133 – Divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento
ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhe-
cido por órgão competente.
[...]
Art. 140 – Falsear dados estatísticos ou deturpar sua interpretação
científica.

Nota-se que muitos pontos estão incluídos tanto na resolu-
ção 196/96 quanto no Código de Ética Médica, e alguns itens deste,
nitidamente, fundamentam artigos da resolução 196/96. Com base
nesses documentos, são julgados os protocolos de pesquisa pelos
CEPs; neles, também se pauta o acompanhamento das pesquisas.
Os atos médicos referentes ao exercício da pesquisa devem ser
fundamentados no que prevêem as diretrizes éticas da profissão.

CONCLUSÃO

A regulamentação da pesquisa envolvendo seres humanos
visa sempre beneficiar o paciente, e nunca prejudicá-lo. Dar a ele
o direito de escolher o tratamento e participar ou não de ensaios
experimentais. Assegurar que os fins sejam sempre puramente clíni-
cos; e no caso de descobertas terapêuticas, os ganhos financeiros
devem ficar em segundo plano. Poderão existir dúvidas freqüentes
quanto à objetividade desses pontos em algumas pesquisas; e os
documentos atuais disponíveis visam pôr um fim, ou ao menos
minimizar, dilemas éticos que possam impedir o acesso a um trata-
mento equivocadamente desaprovado por algum CEP. Acrescen-
tem-se a tais documentos aqueles que surgirem após o início da
comercialização de alguma droga testada em todas as fases de
um experimento clínico, mas que traz imensos problemas por cau-
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sa de efeitos colaterais não testados ou não previstos e, de alguma
forma, não percebidos durante o estudo.

PESQUISA EM ANIMAIS

INTRODUÇÃO

Desde a antiguidade, modelos animais têm sido utilizados
em pesquisa, como evidenciam os registros de Pitágoras (500 a.
C.), Hipócrates (450 a. C.) e dos anatomistas Herophilus (250 a.
C.) e Erasistratus (240 a. C.), os quais faziam vivissecções de ani-
mais para estudar os órgãos e funcionamento deles. Mais tarde, já
no século XVII, destaca-se a publicação intitulada Exercitatio ana-
tomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, de William Harvey
(1638), que descreve a fisiologia da circulação sanguínea em mais
de 80 diferentes espécies de animais.

No entanto, a preocupação com o sofrimento e a proteção
dos animais, embora já existisse na Grécia antiga, só começam a
ser questionadas em 1789, pelo filósofo Jeremy Benthan, onde a
argumentação não é no sentido se eles podem raciocinar, ou então
falar, mas podem eles sofrer?

O uso de animais em pesquisa remonta há milhares de
anos, mas só com Charles Darwin (1859) — e seu estudo sobre a
evolução das espécies animais em A origem das espécies — foi
possível extrapolar dados obtidos em pesquisas com modelos ani-
mais para seres humanos. Logo após, Claude Bernard (1865) —
com a publicação de An introduction to the study of experimental
medicine — enfatizou o uso de animais em pesquisas, pois “seria
estranho se reconhecêssemos o direito de usar os animais para
serviços caseiros e alimentação, e proibir o seu uso para o ensino
de uma das ciências mais úteis para a humanidade”.

Em seguida, surgem várias publicações sobre aspectos
éticos da utilização de animais em experimentação científica. A pri-
meira lei a regulamentar o uso de animais em pesquisa foi proposta
no Reino Unido, em 1876. Em 1909, a Associação Médica America-
na lançou a primeira publicação sobre o tema. Entretanto, só em
1959, Russel e Burch estabeleceram o princípio dos três “Rs”
(replace, reduce e refine) para a pesquisa em animais:
– refine: refinamento de técnicas utilizadas no manejo dos animais
para diminuir a dor e o sofrimento durante os experimentos (méto-
dos adequados para analgesia, assepsia e eutanásia);
– reduce: redução do número de animais utilizados através de técni-
cas e abordagens mais apropriadas para esta finalidade e aplicação
de testes estatísticos mais adequados a pequenas amostras;
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– replace: substituição, parcial ou total, dos animais por métodos
alternativos (experimentos in vitro, modelos matemáticos e simula-
ções por computador).

O princípio dos “3 Rs” é adotado internacionalmente como
necessidade para adequação da pesquisa em modelos animais e
pode ser assim resumido: qualquer técnica que refine um método
existente para diminuir a dor e o desconforto dos animais, que redu-
za seu número em um trabalho particular ou que substitua o uso de
uma espécie animal por outra, de categoria inferior na escala zooló-
gica, ou por métodos computadorizados ou in vitro, deve ser consi-
derada como método alternativo.

Em dias atuais, os países desenvolvidos e os em desen-
volvimento se interessam e discutem a regulamentação de suas
atividades de pesquisa envolvendo modelos animais, por causa
do uso crescente de animais em pesquisas e, sobretudo, das con-
dições a que eram submetidos em pesquisas industriais — em
particular, aquelas ligadas a cosméticos e produção de alimentos.
Essa questão foi polemicamente debatida por Singer em Animal
Liberation (1975).

PRINCÍPIOS DA PESQUISA CIENTÍFICA COM ANIMAIS

Hoje a pesquisa científica envolvendo animais é conduzida
e orientada por princípios que levam em consideração vários fato-
res, dentre os quais:
1. justificativa para usar animais — o homem precisa utilizar ani-

mais não apenas para suprir necessidades básicas de alimenta-
ção, vestimenta e trabalho, mas também para o avanço dos co-
nhecimentos na área de saúde humana e animal. Assim, projetos
de pesquisa envolvendo animais representam uma alternativa
ao uso de seres humanos; porém, tal uso deve ser indispensável,
imperativo e limitado a objetivos bem definidos.

2. importância da pesquisa para o ser humano — projetos de
pesquisa envolvendo animais são essenciais e requeridos para
atividades didáticas (ensino ou formação profissional) e experi-
mentos científicos (testes de novas drogas ou estudo de doenças
graves como tumores e imunodeficiências). Entretanto, deve-se
enfatizar que nem tudo tecnicamente possível de ser realizado
deve ser permitido e nem todos resultados obtidos em pesquisa
com animais podem ser extrapolados ou aplicados por completo
ao ser humano.

3. valorização e diferença entre as espécies — embora o ser
humano seja, sem dúvida, mais importante que outros animais,
estes também apresentam certo grau de importância — diferen-
ciada segundo as várias espécies. Assim, em termos éticos, pare-
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ce haver um gradiente hierárquico na filogenia que preserva as
espécies mais próximas do homem (como os macacos) em rela-
ção a espécies filogeneticamente mais distantes (como porcos,
vacas ou roedores).

4. garantia de tratamento humanitário aos animais — durante
os procedimentos de pesquisa deve-se impor limites à dor e ao
sofrimento, incluindo analgesia, assepsia e eutanásia, bem como
fornecer instalações e alimentação adequadas aos animais em
experimentação.

5. avaliação de um comitê de ética — todo projeto de pesquisa
envolvendo criação/utilização de animais deve ser analisado por
um comitê de ética especializado na área de pesquisa em mode-
los animais, para qualificar ou aprovar os projetos e evitar o uso
inapropriado ou abusivo de animais de experimentação.

REGULAMENTAÇÕES E DIREITOS DOS ANIMAIS

Em 1978, a UNESCO estabeleceu a Declaração Universal
dos Direitos dos Animais, em Bruxelas, Bélgica, após abordar o as-
sunto e tratar de temas que exigiam grandes discussões. No Brasil,
em 1979, a lei 6.638/79, de 8/5/1979 — ainda não regulamentada
por completo — estabeleceu as primeiras normas para a prática didá-
tico-científica da vivissecção de animais; a lei determina que só esta-
belecimentos de ensino de terceiro grau podem realizar atividades
didáticas com animais, desde que não lhes provoquem sofrimento.

A lei 9.605, de 12/2/1998, que trata de crimes ambientais
(BRASIL, 1998), dispõe sobre sansões penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, inclu-
sive maus-tratos, e estabelece penalidades para experiências dolo-
rosas ou cruéis em animais, mesmo com fins didático-científicos. A
única menção ao uso de animais na resolução 196/96 (CONSELHO
NACIONAL DE SAÚDE, 1996) — que contém as Diretrizes e Nor-
mas Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos
— refere-se à exigência de que as pesquisas envolvendo seres
humanos sejam fundamentadas na experimentação prévia realiza-
da em laboratórios, em animais ou em outros fatos científicos.

Assim, tem sido proposta a criação de comissões de ética
para pesquisa em animais, como aquelas constituídas para pesquisa
em seres humanos. Hoje grande parte das universidades e institu-
tos de pesquisa nacionais dispõe de normas éticas e regimentos in-
ternos criados por essas comissões, dentre as quais, destacam-se:
– Comissão de Ética em Experimentação Animal do Instituto de
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (CEEA–ICB/
USP) — disponível no endereço eletrônico: <http//:www.fisio.icb.usp.
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br/posgraduaçao/etica/index_etica.htm>;
– Comissão de Ética em Experimentação Animal da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CETEA–
FMRP/USP) — disponível no endereço eletrônico: <http//:www.fmrp.
usp.br/~cetea/index.htm>;
– Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São
Paulo/Escola Paulista de Medicina (CEA–UNIFESP/EPM) — dispo-
nível no endereço eletrônico: <http//:www.unifesp.br/reitoria/orgãos/
comites/etica.htm>;
– Comitê de Ética no Uso Animal do Instituto de Ciências Biológicas
(IB) da Universidade de Brasília (CEUA–IB/UnB) — disponível no
endereço eletrônico: <http//:www.unb.br/ib/etica.htm>;
– Comissão de Ética em Experimentação Animal do Instituto de
Biologia e Biomédicas da Universidade do Estado de São Paulo,
em Botucatu (CEEA–IBB/Unesp) — disponível no endereço eletrô-
nico: <http//:www.ibb.unesp.br/comissoes/etica.htm>;
– Comissão de Ética em Experimentação Animal da Universidade
Federal de Minas Gerais (CETEA–UFMG), disponível no endereço
eletrônico: <http//:www.ufmg.br/cetea.htm>.

Em contrapartida, normas técnicas para o manejo de ani-
mais de laboratório podem ser encontradas no Manual para Técni-
cos em Bioterismo (DE LUCA, 1996) editado pelo Colégio Brasileiro
de Experimentação Animal (COBEA). A adoção de normas interna-
cionais tem sido comum em instituições de pesquisas brasileiras
para implementar, quando necessário, as regulamentações nacio-
nais. Por exemplo:
– Guide for the care and use of laboratory animals (NIH/OLAW/EUA);
– Animal (scientific procedures) Act 1986 — Reino Unido;
– Animals used for experimental and other scientific purposes (1986)
— Council of Europe;
– Guide to the care and use of experimental animals (CCAC/Canadá);
– Report of the AVMA panel on euthanasia 2000 (JAVMA/EUA);

PRINCÍPIOS ÉTICOS NA EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL

Os animais usados como modelos experimentais devem
ser tratados com respeito e dignidade, pois integram uma população
selecionada de animais da mesma espécie que está sendo privada
da liberdade em favor da ciência. Assim, deve haver manejo ade-
quado a cada espécie, que proporcione alojamento, cuidados vete-
rinários, nutrição e transporte.

Os princípios éticos enumerados a seguir devem ser ado-
tados em um projeto de pesquisa envolvendo modelos animais e
adaptados segundo as normas do COBEA (1991) e os Princípios
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Internacionais para a Pesquisa Biomédica envolvendo Animais
(CIOMS, Genebra, 1985).
1. Os pesquisadores e funcionários envolvidos no manejo de ani-

mais de experimentação devem ter qualificação e experiência com-
provadas para exercer tal função. É preciso criar condições para o
treinamento deles no trabalho, que inclua aspectos relativos ao
respeito, ao trato e ao uso humanitário dos animais de laboratório.

2. Os projetos de pesquisa envolvendo animais devem ser realiza-
dos conforme a relevância para a saúde humana ou animal, a
aquisição ou o avanço do conhecimento e o bem da sociedade.
Deve-se demonstrar que o uso de animais é a única alternativa
para se obterem os resultados desejados.

3. Os métodos alternativos à utilização de animais — como sistemas
biológicos in vitro (cultura de células, tecidos), modelos matemáti-
cos ou simulações em computador — devem ser priorizados quan-
do possível.

4. A aquisição de animais para experimentação obedecerá à legisla-
ção nacional vigente e a políticas de conservação das espécies,
sobretudo daquelas em extinção.

5. O uso de animais em procedimentos didáticos e experimentais
pressupõe disponibilidade de alojamento e condições de vida
adequadas às espécies e que contribuam para a saúde e o bem-
estar delas. O pesquisador e a instituição de pesquisa se respon-
sabilizam por alojar adequadamente os animais — em biotério
de experimentação ou local apropriado — e suprir necessidades
de espaço físico, higiene, proteção contra predadores e neces-
sidades ambientais (controle de ruídos; iluminação; odores; tem-
peratura; umidade e ventilação). Instalações para quarentena e
isolamento deverão estar disponíveis quando necessário.

6. Os animais em experimentação devem comer alimento peculiar
a cada espécie, de boa procedência, em quantidade e qualidade
apropriadas para garantir-lhes saúde e bem-estar, conforme as
necessidades do experimento. O fornecimento de água potável
deve estar disponível e ser verificado todo dia.

7. Transporte, acomodação, alimentação, higiene e cuidados com
os animais criados ou usados para fins biomédicos devem ficar a
cargo de técnico qualificado.

8. Animais selecionados para experimentação devem ser de espécie
apropriada, ter procedência e qualidade comprovadas e apresen-
tar boas condições de saúde. Assim, o número de animais neces-
sário para se obterem resultados válidos cientificamente pode
ser minimizado graças à redução de perdas por mortalidade e
estabelecido por cálculos estatísticos apropriados.

9. Os pesquisadores devem usar os animais para finalidades diver-
sas sempre que possível, mas sem comprometer a qualidade
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científica dos experimentos.

10. Os pesquisadores envolvidos com experimentação animal de-
vem ter consciência de que o animal tem sensibilidade similar à
humana (no que se refere à angústia, dor e desconforto), memória
e instinto de sobrevivência. Portanto, é imperativo que os animais
sejam utilizados de maneira adequada.

11. Procedimentos que causem dor ou angústia nos animais devem
ser acompanhados de sedação, analgesia ou anestesia adequa-
das à espécie. Atos cirúrgicos ou outros atos dolorosos não devem
ser realizados em animais não anestesiados e paralisados por
agentes químicos e físicos.

12. Os animais que sentirem dor ou angústia intensas ou crônicas
que não podem ser aliviadas, ou aqueles sem condições físicas
de continuar no experimento, devem ser sacrificados por método
indolor e não estressante.

13. Nos experimentos em que a eutanásia for indicada, a morte
dos animais deve ser realizada de forma rápida, indolor; seguir
técnicas já consagradas e estar prevista e descrita no projeto de
pesquisa.

14. Medidas de biossegurança devem ser adotadas para garantir
proteção aos pesquisadores e funcionários envolvidos no manejo
de animais utilizados em atividades didáticas ou em experimenta-
ção científica.

15. Todo pesquisador é moralmente responsável pelas escolhas
que faz e pelos atos que realiza na experimentação animal.

CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS

CATEGORIA DOS EXPERIMENTOS

Os experimentos envolvendo animais podem ser classifica-
dos com base nas seguintes categorias (adaptadas de CONSEN-
SUS..., 1987):
(a) experimentos que não usam seres vivos ou que usam plantas,
bactérias, protozoários ou espécies de animais invertebrados;
(b) experimentos com vertebrados que produza pequeno ou ne-
nhum desconforto;
(c) experimentos que provocam estresse ou dor menor (dor de curta
duração) em espécies de animais vertebrados;
(d) experimentos que provocam estresse ou dor significativos e
inevitáveis em espécies de animais vertebrados (responsabilidade
explícita de explorar alternativas);
(e) experimentos que provocam dor intensa, no ou acima do limiar
de tolerância de animais conscientes não anestesiados (são consi-
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derados altamente questionáveis e muitos estão proibidos por al-
gumas legislações).

EXPERIMENTOS CONDENÁVEIS

Alguns experimentos são condenáveis por provocarem in-
tenso sofrimento físico ou psíquico. Incluem:
– privação prolongada de água e alimento;
– exposição ao calor ou frio excessivos;
– privação de sono ou descanso;
– provocação deliberada de pânico;
– choque elétrico;
– lesão traumática violenta;
– provocação de queimaduras;
– bloqueio da respiração ou circulação;
– privação prolongada de movimentos;
– mutilação grave.

EUTANÁSIA

A utilização de animais em atividades de ensino (técnicas
anestésicas e cirúrgicas) e/ou pesquisa experimental tem suscitado
vários questionamentos quanto à possibilidade de sofrimento e ao
destino dos animais no fim das atividades experimentais ou didáti-
cas. Muitas vezes, conforme os protocolos para experimentação
animal, é preciso sacrificar os animais a fim de se obterem os resul-
tados. Nessa situação, em geral o sacrifício não é contestado; mas
o procedimento para tal deve ser adotado com critério para não
fazer o animal sofrer ou se estressar.

Esse procedimento é denominado de eutanásia — do grego
eu (“boa”) e thanatos (“morte”), ou seja: “boa morte”, aquela sem o
mínimo de dor ou estresse.  Assim, a eutanásia — a “morte humani-
tária” de um animal — pressupõe uso de métodos indolores que
produzam inconsciência rápida, morte subseqüente (sem agonia e
estresse) e sejam apropriados à idade e à espécie do animal. Dentre
outros, os métodos podem ser físicos e químicos. Os físicos incluem
concussão cerebral, deslocamento cervical, decapitação, choque
elétrico — devem levar à perda imediata de consciência mediante
trauma físico-cerebral e, em geral, são usados apenas quando o
uso de drogas compromete os resultados da pesquisa; os químicos
abrangem o uso de éter, clorofórmio e drogas anestésicas como
barbituratos — têm de produzir a inconsciência e morte dos animais
mediante superdosagem. Ambos objetivam a perda indolor da cons-
ciência, seguida de parada respiratória e cardíaca; o procedimento
deve ser preciso e rápido, a fim de minimizar o estresse e abreviar
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a morte dos animais.

A eutanásia deve ser avaliada segundo perspectivas dife-
rentes. Do ponto de vista:
- do animal, ela deve utilizar o mínimo de contenção, ser indolor,
produzir inconsciência rápida e morte subseqüente;
- do executor, o método deve ser seguro e não provocar tensão
emocional;
- da pesquisa, a eutanásia não deve produzir alterações biológicas
ou histológicas para não comprometer os resultados;
- da instituição, ela deve ser economicamente viável no que se
refere a equipamentos e locais apropriados.

Mesmo com todos esses critérios e conceitos, a eutanásia
ainda sofre muitas críticas (vindas do meio científico, da sociedade
e, sobretudo, das sociedades protetoras de animais — as quais
questionam o caráter humanitário dos métodos e se, de fato, não
provocam sofrimento), em especial se for realizada por indivíduos
despreparados técnica e emocionalmente.

Os diferentes métodos de eutanásia usados em pesquisas,
incluindo critérios e precauções referentes às diversas espécies
animais, podem ser encontrados no Report of the AVMA panel on
euthanasia, seqüência de publicações periodicamente atualizadas
da revista científica Journal of the American Veterinary Medical
Association (JAVMA). Tais procedimentos visam ao bem-estar do
animal e orientam os comitês de ética em experimentação animal
na maioria das universidades nacionais e internacionais (2000
REPORT..., 2001).

XENOTRANSPLANTAÇÃO

Com a escassez mundial de doadores de órgãos, a tecno-
logia da xenotransplantação representa uma possibilidade de forne-
cer células, tecidos e órgãos vivos de outros primatas (espécies
concordantes) e de não-primatas (espécies discordantes) a fim de
transplantá-los para a espécie humana. Assim, o uso de pele de
suínos e secções de vasos sanguíneos, devidamente tratados, em
seres humanos tem sido bem-sucedido.

Entretanto, o uso de órgãos inteiros ainda traz sérias conse-
qüências por causa de problemas técnicos relativos, em especial,
à segurança e eficiência do transplante. À parte isso, vários proble-
mas éticos estão em discussão — e, por isso, sem regulamentação.
Dentre eles, destacam-se:
– valorização da vida humana e vida animal;
– direito dos pacientes transplantados, expresso em termos de
consentimento formal, e avaliação psicológica;
– intervenção governamental mediante leis sobre doação e recep-
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ção de órgãos vigentes em cada país;
– direito dos animais e a regulamentação da pesquisa em animais;
– riscos associados à transmissão de doenças zoonóticas ou
mesmo xenozoonoses — doenças infecciosas provocadas por
mutações que podem ocorrer na recombinação de vírus de diferen-
tes espécies;
– resultados de estudos clínicos conduzidos em pacientes que re-
ceberam transplantes de órgãos de animais.

MANIPULAÇÃO GENÉTICA

Desde a década de 1980, a manipulação genética em ani-
mais revoluciona o conhecimento em todas as áreas da ciência
(em particular na biomedicina e nas ciências biológicas) e a tecno-
logia — a transgênese — e os produtos — animais transgênicos —
dela derivados são difundidos no mundo como ferramentas essen-
ciais à pesquisa em vários sistemas. Destacam-se como:
– modelo de diversas doenças humanas para investigação do fun-
cionamento anormal e para testes de novas terapias;
– biorreatores capazes de produzir proteínas humanas com poten-
cial uso médico;
– doadores de órgãos compatíveis com a espécie humana (xeno-
transplantação).

Entretanto, essa tecnologia tem ocasionado sérios proble-
mas bioéticos relativos não só à própria espécie animal, mas
também à humana. No primeiro caso, além da alteração deliberada
das seqüências genéticas do hospedeiro, há grande descarte de
animais produzidos cuja maioria é negativa para a alteração genéti-
ca desejada (não-transgênicos). Noutras situações, há a possibilida-
de de alterações fisiológicas não esperadas em animais transgêni-
cos — isto é, a possibilidade de grande sofrimento para o animal e
mesmo de ele contrair doenças graves, a exemplo de tumores resul-
tantes da inativação de um gene supressor de tumor.

Para os seres humanos, a transgênese representa o thin
end of a wedge, ou seja, a possibilidade de a genética humana ser
manipulada. Ao lado dos xenotransplantes envolvendo animais
transgênicos, essa questão tem sido bastante discutida entre pes-
quisadores e a sociedade. Em resumo, a manipulação genética
enfrenta objeções morais porque:
1. altera deliberadamente as seqüências genéticas do hospedeiro;
2. utiliza procedimentos invasivos para recuperar e transferir em-

briões;
3. ocasiona grande desperdício (morte) de animais;
4. pode provocar grande sofrimento aos animais e levar à manipu-

lação genética de humanos.
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É lícito ressaltar, entretanto, que a contribuição da manipula-

ção genética para o progresso científico e para a sociedade pode
suplantar essas conseqüências negativas.

CONCLUSÃO

As pesquisas envolvendo animais datam de milhares de
anos e, sem dúvida, têm contribuído muito para o desenvolvimento
científico, sobretudo nas áreas da saúde humana e animal. Nos úl-
timos anos, a ciência e a sociedade têm se unido para racionalizar
o uso de animais em pesquisas, enfatizando valores morais, éticos
e legais relativos à integridade e ao bem-estar da vida animal; o
resultado disso é a criação de normas que prescrevem o uso de
animais em pesquisa e são adotadas por diversas instituições cien-
tíficas e órgãos governamentais. Nesse contexto, as comunidades
científicas desempenham papel crucial e predominante entre líderes
do governo no que se refere à implementação e regulamentação
— pelo regimento interno — das normas de cuidados com animais
destinados à pesquisa.

Os projetos de pesquisa com animais devem ser encami-
nhados a comitês de ética a fim de que estes avaliem os riscos e
os benefícios — para o animal ou a sociedade. Embora não haja
consenso sobre o status moral dos animais ou a posição que ocu-
pam relativamente aos seres humanos, o respeito à vida dignifica
o animal como merecedor de considerações éticas. Logo, todo
pesquisador é moralmente responsável pelas escolhas e pelos atos
atribuídos a ele na experimentação envolvendo animais.
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