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Resumo: Há centenas de anos se conhece a prática de uso de animais na pesquisa, sendo que no começo 
do século XX, o número de animais usados em pesquisas e experimentos aumentou drasticamente. O 
objetivo deste trabalho foi avançar no conhecimento sobre a opinião pública brasileira quanto ao uso de 
animais em pesquisa. Os participantes responderam questões sobre o uso de suínos domésticos na 
experimentação envolvendo modificação genética para reduzir a poluição agrícola (cenário 1) ou para 
melhorar o sucesso do transplante de órgãos em humanos (cenário 2). Dos 210 participantes, 151 
responderam ao inquérito inteiro, totalizando 453 respostas. Destas 453 respostas, 138 (30,5%) foram sim 
forte, enquanto que 116 (25,6%) foram não forte. Quanto ao tipo de apoio, verificou-se que, dos 257 
comentários, 94 (36,7%) caracterizaram negativa de apoio à pesquisa, enquanto que 77 (30,1%) 
comentários caracterizaram apoio sem restrição e 70 (27,3%) apoio com alguma restrição. Das 257 
respostas com comentários, em relação às respostas de múltipla escolha, 87 (33,9%) foram forte sim, 
enquanto que 60 (23,3%) foram forte não. No Brasil, a questão sobre uso de animais em experimentação, 
tanto na área da agropecuária quanto na área de transplantes tende a produzir respostas públicas 
polarizadas, com concentrações em forte sim e forte não. 
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Public opinion on the use of animals in experimentation 
Abstract: For hundreds of years the practice of using animals in research is known, and in the early 
twentieth century, the number of animals used in research and experimentation has increased 
dramatically. The objective was to advance knowledge about Brazilian public opinion regarding the use 
of animals in research. The participants answered questions about the use of domestic pigs with genetic 
modification in a trial to reduce agricultural pollution (scenario 1) or to improve the success of organ 
transplantation in humans (scenario 2). Of the 210 participants, 151 respondents answered the complete 
survey, totalizing 453 responses. Of these 453 responses, 138 (30.5%) were strong yes, while 116 
(25.6%) were strong no. Regarding the type of support, it was observed that from 257 comments in both 
scenarios, 94 (36.7%) characterized no support, 77 (30.1%) characterized support with no restrictions and 
70 (27.3%) support with some kind of restriction. Of the 257 responses with comments, according to the 
multiple choices, 87 (33.9%) of respondents chose the option strong yes, while 60 (23.3%) fall within the 
option strong no. In Brazil, the issue of using animals in experimentation, both in the area of agriculture 
and in organ transplantation research, tends to produce polarized public responses, with concentrations in 
strong yes and strong no. 
Keywords: animal welfare, pigs, public attitudes, research animals 
 

Introdução 
Há centenas de anos se conhece a prática de uso de animais na pesquisa, sendo que no começo 

do século XX, o número de animais usados em pesquisas e experimentos aumentou drasticamente. 
Porém, a partir do ano de 1980, com a pressão pública e com algumas restrições legais, tais números 
começaram a cair (Menezes, 2002). Assim, as preocupações da sociedade em geral se tornaram um dos 
pontos de partida para a fixação de limites ao uso de biotecnologia animal, sendo um tipo de recurso no 
debate moral, pois tal assunto é extremamente delicado e de alto grau de interesse da população (Lassen 
et.al, 2006; Dow Sustainability,2008; Hobson-West, 2010). Além da opinião pública fazer parte de um 
papel do processo democrático na regulação de limites tecnológicos, torna-se um meio fundamental para 
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demonstrar legitimidade, importante tanto para a fundamentação ética quanto da ciência (Hobson-West, 
2010; Lusky e Norwood, 2008). O objetivo deste trabalho foi avançar no conhecimento sobre a opinião 
pública brasileira quanto ao uso de animais em pesquisa. 

 

Material e Métodos 
Foram encaminhados 508 e-mails, convidando os destinatários a participarem de um inquérito 

interativo online, aberto no sítio da University British Columbia, Canadá (www.yourviews.ubc.ca), sobre 
o uso de suínos domésticos na experimentação em dois cenários: cenário 1 - reduzir a poluição agrícola e 
cenário 2 - melhorar o sucesso do transplante de órgãos em humanos, ambos envolvendo modificação 
genética. Os dados foram coletados de novembro de 2008 a abril de 2009. Os participantes responderam a 
três perguntas quanto ao apoio para a utilização de suínos, utilizando uma escala Likert de seis pontos, 
constituída das opções sim forte, sim fraco, neutro, não fraco, não forte, indeciso. Além da escolha de 
respostas objetivas, os participantes puderam deixar comentários. Tais comentários, quando presentes, 
foram classificados em apoio com restrição, apoio sem restrição, negação de apoio e indecisão. O número 
proposto de animais variou de 10, 100 e 1000 suínos, sendo que os participantes foram designados 
aleatoriamente para a quantidade de suínos utilizados. Para auxiliar os respondentes, foram dadas opções 
de consultas, feitas a partir de literatura acadêmica, oferecidas como: 1) um "médico veterinário", que 
forneceu informações sobre o bem-estar animal e as preocupações decorrentes a partir da pesquisa; 2) um 
"defensor dos animais", que forneceu informações sobre as diferentes perspectivas éticas; 3) um 
"consultor da saúde pública", que forneceu informações sobre o valor da pesquisa para os seres humanos, 
e 4) um "cientista" que forneceu informações sobre o objetivo, métodos e aplicações da experimentação. 
As informações obtidas foram analisadas utilizando-se o programa Excel e a interpretação qualitativa dos 
comentários. 

Resultados e Discussão 
 Um total de 210 pessoas acessou o questionário, sendo que 59 (28,1%) desistiram, havendo 
assim 151 respondentes que completaram a pesquisa, sendo 78 no cenário 1 e 73 no cenário 2. Observou-
se maior desistência da primeira para a segunda pergunta do que da segunda para terceira pergunta.  
Houve um total de 453 respostas, sendo 234 no cenário 1 e 219 no cenário 2.  Entre as 453 respostas de 
múltipla escolha, 138 (30,5%) foram sim forte, e 116 (25,6%) não forte (Figura 1A).   Schuppli e Weary 
(2009),  trabalhando com respondentes do Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, observaram polarização 
mais acentuada nas respostas forte não que nas respostas positivas, que se dividiram entre forte sim e 
fraco sim. No cenário 1, 74 (31,6%) das respostas foram sim forte, e 58 (24,8%) não forte. No cenário 2, 
64 (29,2%)  respostas foram forte sim, e 58 (26,5%) forte não, havendo uma tendência de maior 
porcentual de respostas “sim forte” no cenário sobre redução da poluição agrícola, e um porcentual 
similar  de respostas “não forte” em ambos os cenários. Entre as 453 respostas, houve 257 respostas com 
comentários, sendo 123 no cenário 1 e 134 no cenário 2. Ou seja, as pessoas foram mais propensas a 
comentar no cenário de transplantes do que no cenário de poluição agrícola. A maioria dos inquiridos que 
fizeram comentários respondeu sim forte. Das 196 respostas sem comentários, a maioria dos inquiridos 
responderam ao cenário 1 (n=111). Das 257 respostas com comentários, em relação às respostas de 
múltipla escolha, 87 (33,9%) foram forte sim, enquanto que 60 (23,3%) foram forte não.  Quanto ao tipo 
de apoio, verificou-se que, dos 257 comentários, 94 (36,7%) caracterizaram negativa de apoio à pesquisa, 
enquanto que 77 (30,1%) comentários caracterizaram apoio sem restrição e 70 (27,3%) apoio com alguma 
restrição (Figura 1B). No cenário 1, 41 (33,3%) dos comentários apoiaram com alguma restrição, 36 
(29,4%) não apoiaram, 35 (28,4%) apoiaram sem restrição, 9 (7,3%) caracterizaram incerteza e 2 (1,6%) 
indiferença. No cenário 2, 29 (21,8%) apoiaram com alguma restrição, 58 (43,6%) não apoiaram, 42 
(31,6%) apoiaram sem restrição e 4 (3,0%) demonstraram incerteza, não havendo indiferença neste 
cenário. Observou-se que a maioria dos respondentes que fizeram comentários apoiou com alguma 
restrição a pesquisa para redução da poluição agrícola; no cenário de pesquisa sobre transplantes, a 
maioria dos respondentes que fizeram comentários não apoiou a pesquisa. 
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Figura 1- Resultados porcentuais de três perguntas respondidas por 151 participantes: A - porcentuais de 
453 respostas de múltipla escolha; B - porcentuais de cada uma das categorias de enquadramento dos 257 
comentários deixados pelos respondentes. 

Conclusão 

 No Brasil, a questão sobre uso de animais em experimentação, tanto na área da agropecuária 
quanto na área de transplantes, tende a produzir respostas públicas polarizadas, com concentrações em 
forte sim e forte não. A variação nas tendências observadas nas respostas objetivas e nos comentários 
entre os cenários estudados revela a complexidade da questão sob a perspectiva da opinião pública, 
sugerindo a necessidade de pesquisas com alto grau de detalhamento. 
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