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A Comissão de Ética no Uso de Animais do Setor de Ciências Agrárias (CEUA 
SCA) foi criada em abril de 2005, sendo a primeira reunião realizada em agosto de 
2005. O método adotado para deliberação corresponde aos três mundos 
propostos por Gracia (2005): dos fatos, dos valores e dos deveres. Os projetos 
foram classificados em cinco graus de potencial invasivo (PI), escalonados de A a 
E em ordem crescente de PI, com base nas recomendações do Canadian Council 
on Animal Care. Foram analisados 36 projetos, com intervalo entre protocolo e 
resposta da CEUA SCA de 29,7 ± 13,6 dias. Quanto ao PI, três projetos foram 
enquadrados como grau A, 22 grau B, sete grau C e três grau D. O primeiro 
projeto protocolado não foi classificado devido à inexistência de formulário padrão 
à época. Houve cinco projetos protocolados pelos proponentes com grau de PI 
inferior ao considerado adequado pela CEUA SCA; estes sofreram 
reenquadramento de PI. Dos projetos protocolados, 27 receberam certificado da 
CEUA SCA, sendo oito acompanhados dos seguintes comunicados: termo de 
ciência de reenquadramento de PI (cinco projetos), pendência até apresentação 
de autorização do IBAMA (três projetos), recomendação de autorização por escrito 
dos proprietários dos animais (dois projetos) e ressalva salientando que a CEUA 
SCA somente certifica o uso de animais não-humanos (dois projetos). Um projeto 
foi retirado de análise pelo proponente. Oito projetos não receberam certificado, 
sendo que as razões foram comunicadas aos proponentes; destes, três foram 
reapresentados para análise. As reapresentações envolveram (1) desistência da 
utilização de animais sem indicação terapêutica em favor da utilização de animais 
com indicação terapêutica dos procedimentos propostos, (2) refinamento dos 
procedimentos, diminuição do número de animais e afirmação documentada da 
inexistência de alternativas pelo proponente, e (3) maior detalhamento dos 
procedimentos. Dentre as reapresentações, aquelas descritas em (1) e (2) 
receberam certificado. As recomendações da CEUA SCA foram recebidas 
positivamente pela maioria dos proponentes, constatando-se que os trabalhos da 
Comissão contribuíram para uma reflexão mais profunda, gerando reavaliações 
acerca do uso dos animais na pesquisa, ensino e extensão no âmbito do Setor de 
Ciências Agrárias. 
 


