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A disciplina BIOÉTICA, BIOSSEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS COM ANIMAIS EM
EXPERIMENTAÇÃO (BMM 734), originalmente criada a partir de uma demanda dos Programas de
Pós-Graduação do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB), teve sua segunda edição na semana de
15 a 19 de março de 2010. Como é oferecida a todos os alunos de pós-graduação e de Iniciação
Científica e aos técnicos de laboratórios do Centro de Ciências da Saúde, contou novamente com
um grande número de alunos inscritos (207), assim distribuídos: 159 pós-graduandos, 21
graduandos e o restante divididos entre professores, técnicos de laboratório e profissionais da área
da saúde. Isto significou que uma demanda importante continua existindo e que as pessoas estão
bastante preocupadas com a ética, a segurança e a experimentação animal na pesquisa biomédica
realizada na UFRJ.
Mais uma vez procuramos abordar em conjunto os principais temas relacionados aos princípios da
Bioética, às normas de Biossegurança e aos adequados procedimentos para o uso de Animais em
Experimentação, de uma forma bastante atual e compatível com nossa realidade na UFRJ,
convidando especialistas do Rio de Janeiro e de outros Estados. A alta freqüência e a avaliação
positiva dos alunos refletiram a relevância dos temas ministrados e a necessidade de novos
desdobramentos desta atividade, no intuito de orientar e preparar nossos usuários em pesquisa na
correta utilização destas práticas. O empenho e o trabalho coordenado da Comissão Organizadora,
Profa. Sônia Costa, Presidente da Comissão de Biossegurança do CCS, Prof. Marcelo Morales,
Presidente da Comissão de Ética do Uso de Animais de Experimentação do CCS, Profa. Helena
Toma da Faculdade de Farmácia e Prof. Luiz Eurico Nasciutti, Diretor Adjunto de Pós-Graduação
do ICB, foram fundamentais para o sucesso da disciplina.
O Brasil ocupa hoje um papel de destaque na pesquisa científica internacional. Temos ainda um
longo caminho a percorrer, divulgando a importância da utilização de animais em experimentação
na busca de alternativas que contribuam para a melhoria da saúde da população, obedecendo
sempre os princípios éticos e de segurança na manipulação animal. A Lei Arouca muito contribuiu
para o momento que estamos vivendo, mas precisamos informar mais, colocar a pesquisa científica
mais transparente e reforçar os resultados obtidos. As dificuldades encontradas ainda hoje estão
ligadas principalmente às desinformações. O pesquisador e suas pesquisas precisam fazer parte
das discussões da sociedade. O trabalho integrado entre o governo, as instituições de pesquisa,
as indústrias farmacêuticas e a sociedade, representa sem dúvida nenhuma a melhor opção para a
busca do bem estar humano.
Rio de Janeiro, 25/03/2010
Prof. Luiz Eurico Nasciutti
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