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Professor auscultando manequim (Jerry®) de cuidados intensivos, que permite simular resposta a traumas, entubação endotraqueal, respiração boca-a-focinho, 
circulação com compressões torácicas externas e dispõe de acesso jugular e vascular, ventilação, pulso artificial e recursos para talas e ligaduras. 

Modelo “Critical Care Jerry” da Rescue Critters®, fonte CRIAA



A Proteção Animal Mundial - World Animal Protection acredita que a  mobilização das Faculdades 
no sentido de adotar práticas e políticas que priorizem métodos alternativos e humanitários é um 
importante ganho  para professores, alunos e animais.

Alternativas humanitárias no  
ensino das Ciências Biológicas

Muitas das situações onde há interação entre animais, 
professores e alunos na aprendizagem das ciências 
da saúde terminam por ser nocivas ou danosas para 
os animais e para as pessoas envolvidas. O impacto 
potencialmente negativo sobre os animais utilizados em 
educação é alto, dado que “dezenas de milhões de 
animais são utilizados para educação, para aquisição 
de habilidades clínicas e em aulas de dissecções em  
todo o mundo”.1

No entanto, existem numerosos exemplos de professores 
que desenvolveram métodos de ensino criativos e 
humanitários com o apoio de departamentos como artes 
plásticas ou engenharia.

A intenção deste livreto é servir de apoio e fornecer 
informação básica para os professores que querem 
acabar com o uso prejudicial2 de animais em suas aulas, 
utilizando recursos, práticas e políticas humanitárias 
e inovadoras, como as que são usadas em muitas 
universidades ao redor do mundo. Estas alternativas vão 
desde vídeos, programas computadorizados, softwares, 
modelos, manequins, simuladores, trabalho clínico 
com pacientes, tecidos artificiais, uso de cadáveres 
preservados e adquiridos de maneira ética, entre 
outros recursos, que estão disponíveis para todas as  
escolas e faculdades.

Os métodos alternativos ou substitutivos permitem que os 
objetivos pedagógicos sejam alcançados, desenvolvendo 
também a sensibilidade, a empatia, a compaixão, o 
respeito pela vida e o pensamento crítico, conectando o 
estudo da medicina com a sua missão primária de curar e 
respeitar o princípio bioético da “não malevolência”.

Numerosos estudos apoiam a substituição do uso prejudicial 
de animais por métodos alternativos e demonstram 
cientificamente que eles são iguais ou superiores em 
cumprir com determinados objetivos educacionais, quando 
comparados ao uso convencional de animais3.

A objeção de consciência4 pelos alunos para o uso 
prejudicial de animais é frequentemente o catalisador 
para a introdução de alternativas na faculdade. 
Compreender as motivações éticas que impulsionam estes 
estudantes objetores e responder adequadamente às suas 
preocupações reduz o conflito entre professores e alunos e 
garant uma melhoria no ensino e no bem-estar dos animais 
utilizados na educação.

Nas próximas páginas, demonstramos alguns exemplos  
de alternativas.

1 www.learningwithoutkilling.info
2 Uma interação prejudicial com os animais na educação refere-se a qualquer ação, intencional ou não, que afeta o bem-estar atual e futuro de um animal como 
   objetivo de ensinar o aluno . Isso inclui também situações onde o animal fica impossibilitado de expressar seu comportamento natural ou quando sente fome, 
   sede, dor, lesão, doença, medo, estresse, ou até mesmo chegando à morte.
3 Jukes e Chihuia (2003). p 40.
4 Recusa de cumprir determinadas normas, regras ou diretrizes , por serem consideradas contrárias as crenças morais do indivíduo.



Filmes e Vídeos 
Os recursos podem ser muito baratos e fáceis de produzir 
e programar. Eles apoiam os alunos com informações 
relevantes para prepará-los para trabalhar com alternativas 
mais complexas.

Os vídeos que demonstram dissecções podem ser melhores 
aproveitados do que se os alunos tiverem acesso somente 
uma vez ao cadáver. Eles são muito uteis para o aluno 

observar a anatomia topográfica e orienta-los em cirurgias 
completas antes de executá-las.

Os vídeos são uma opção viável para demonstrar 
os procedimentos e situações que são eticamente 
inaceitáveis atualmente (Ex: sintomas decorrentes  
de envenenamentos).

Estudante assistindo vídeo de sapo envenenado com estricnina 
Foto: Mariana Flores

Imagem obtida a partir do programa de computador-  Atlas eletrônico de 
anatomia equina, da Universidade do Cairo

Simulação computadorizada e multimídia
Os programas de multimídia funcionam como verdadeiros 
laboratórios virtuais, com imagens tridimensionais (3D), 
animações, gráficos, vídeos e informações textuais para 
melhorar a qualidade e a profundidade da educação. 

Estes softwares podem proporcionar aos alunos a 
visualização e melhor compreensão das estruturas e 
processos, bem como permitir que os alunos trabalhem em 
seu próprio ritmo, podendo repetir as seções do programa 
até que esteja satisfeito com seu aprendizado.

 Essas alternativas podem melhorar o estudo da 
anatomia, permitindo ao aluno rever centenas de imagens 
fotográficas, amplia-las em vários tamanho e também dá a 
oportunidade de comparar a morfologia entre as espécies, 
acessar comentários explicativos sobre as estruturas e 
avaliar processos fisiológicos como respiração, digestão 
ou contração dos músculos. 

Laboratórios virtuais podem simular experimentos em 
fisiologia, farmacologia e cuidados intensivos por meio 
da correlação entre os eventos complexos, simultâneos ou 
inter-relacionados.



Modelos, manequins e simuladores
Modelos são objetos destinados a avaliar as diferentes 
estruturas anatômicas. Exemplos são os modelos plásticos 
de ossos, usados em aulas de ortopedia para ilustrar 
fraturas; de articulações e de órgãos. 

A plastinação tem sido amplamente utilizada para 
preservar cadáveres inteiros ou órgãos, onde a gordura 
e a água são extraídas dos tecidos, substituindo-as por 
polímeros. O processo gera cadáveres perfeitamente 
preservados, com cores e características reais.

Manequins são representações realistas de animais 
destinadas a ensinar habilidades clínicas, como entubação 
oro-traqueal, auscultação, palpação etc. 

Simuladores são ferramentas para recriar cenários onde 
habilidades clínicas e cirúrgicas são necessárias, bem 
como treinamento em cuidados intensivos. Exemplos 
são os simuladores de pele e órgãos, que ajudam no 
treinamento realístico de sutura e/ou hemostasia. 

Simulações dinâmicas são realizadas em cadáveres ou 
órgãos que podem ser infundidos com sangue artificial e 
pulsam através de uma bomba, mimetizando a dinâmica 
arterial e venal. Isso permite praticar técnicas cirúrgicas e 
treinar hemostasia em um órgão ou cadáver que sangra.

Este modelo, desenvolvido para o treinamento de OSH (Ovario-
salpingo-histerectomia), imita o órgão reprodutor da cadela de maneira 

realista, incluindo a região do colo do útero, corpo do útero, trompas 
uterinas, ovários, artérias ovarianas e veias, ligamentos e membranas. 

Além da bexiga; ureteres e cólon. 

Modelo “Canine Ovariohysterectomy (Spay)” da Rescue Critters®

Modelo para realização e treinamento de traqueotomia e 
cricotireotomia, permitindo ao estudante treinar incisões nas camadas 

de pele, na membrana crico e entre os anéis da traquéia.

Modelo“Louie K9 Tracheostomy Model” da Rescue Critters®

Modelo Equino para treinamento de palpação abdominal; simulador de 
cólica equina e para treinamento de abdominocente. 

Modelo “Equine Palpation Colic Simulator“  
da VSI - Vet Simulator Industries®

Cadáveres e tecidos de fonte ética
São cadáveres advindos de animais que morreram 
naturalmente: em acidentes ou eutanasiados por doenças 
incuráveis ou terminais, sem possibilidade de recuperação.

Os laboratórios ou biotérios que vendem ou destinam 
animais para ensino e pesquisa não são consideradas 
fontes éticas, uma vez que os animais foram criados ou 
mortos para este fim. Da mesma forma, o uso de animais de 
Centros de Controle de Zoonoses (CCZs) ou de abrigos 
municipais não é considerado fonte ética, pois endossa 
práticas antiéticas e desumanas de controle populacional 
– o excesso populacional advém de guarda responsável 
ineficiente e de um programa de saúde pública ineficaz e 
desumano. 

As fontes éticas mais comuns são animais que morreram 
em hospitais veterinários da própria faculdade ou clínicas 
veterinárias particulares da região, através de programas 
de doação de cadáveres. Eles podem ser preservados em 
soluções especiais e utilizados várias vezes em aulas de 
anatomia, técnica cirúrgica, etc.



Auto experimentação com estudantes
Nas práticas de auto experimentação, o estudante 
se compromete a ser o sujeito da experiência (não 
prejudicial) para aprender sobre os processos fisiológicos 
e desenvolver habilidades clínicas.

Exemplos destes incluem punção e colheita de amostras 
de sangue, mensuração da pressão arterial, exames de 
urina e/ou de sangue antes e após exercício ou ingestão 
de substâncias. Outras experiências são realização de 
ECG ou medidas de função pulmonar. As práticas de auto 
experimentação devem estar em conformidade com os 
mais altos padrões éticos.

Trabalho clínico com pacientes
Os alunos podem desenvolver habilidades clínicas e 
ganhar experiência cirúrgica eficaz e benéfica através de 
uma abordagem neutra ou benéfica5.

No trabalho clínico com pacientes de verdade e que 
necessitam de cuidados, além de substituir o sacrifício 
de animais para este fim ou utilização de animais em 
estágios terminais, que na maioria das vezes pode ser bem 
estressantes e cruéis, permite-se que os estudantes estejam 
envolvidos no processo verdadeiro de cuidados com os 
animais, desde a anamnese, diagnóstico e até cuidados 
pós operatórios e recuperação e os ensina assim outros 
valores importantes como compaixão, cuidados e respeito 
para com um ser vivo.

Diferentes escolas já possuem acordos com abrigos de 
proteção animal ou CCZs que disponibilizam animais 
para serem esterilizados pelos próprios estudantes 
acompanhados de professores, que passam por um 
treinamento prévio com vídeos, simuladores, cadáveres, 
ganhando assim experiência cirúrgica em animais que 
realmente necessitam de cuidados.

Os animais voluntários podem também ser os animais de 
estimação dos próprios alunos e podem ser voluntários em 
práticas não prejudiciais ou não invasivas, participando 
em aulas de práticas laboratoriais, práticas de semiologia, 
práticas hospitalares etc.

Sempre deve ser dado o direito de cessar imediatamente 
a aula prática se os animais começarem a apresentar 
medo, dor ou desconforto.

Alunos praticando a colocação de bandagens 

Alunos aprendem habilidades clínicas através do programa de esterilização de 
cães e gatos em abrigos

5 Abordagem neutra: É aquela em que o animal não é afetado, como 
observar o comportamento natural do animal durante o trabalho de campo, 
sem a intervenção do aluno. Abordagem benéfica: É aquele em que o 
aluno aprende, fazendo um trabalho clínico ou um procedimento cirúrgico 
necessário para a saúde daquele animal, devidamente supervisionado, 
resultando em um benefício para a saúde ou bem-estar do animal. 



Graças aos avanços tecnológicos do nosso tempo, as 
faculdades de ciências biológicas têm à sua disposição 
uma grande variedade de alternativas inovadoras, éticas 
e humanitárias, e novos recursos são desenvolvidos e 
divulgados continuamente. 

Informacão adicional sobre buscadores de recursos humanitários:
Site nacional: 
www.1rnet.org

Sites internacionais:  
www.InterNICHE.org  
www.animalearn.org  
www.pcrm.org/research/edtraining/  
www.neavs.org/alternatives  
www.BuscaAlternativas.com  
www.oslovet.norecopa.no  
www.hsvma.org/educational_memorial_programs#.U9ArZ_ldVqV  
 
Aquisição de modelos e simuladores:  
vetsimulators.net/  
www.rescuecritters.com/ 
www.civiam.com.br/ 

Este folheto foi elaborado com base nos seguintes recursos bibliográficos:
Jukes y Chiuia. (2003). From guinea pig to computer mouse. Inglaterra: 
International Network for Humane Education.
www.criaa.org/educacion-y-alternativas 
www.LearningWithoutKilling.info 



Av. Paulista, 453 - conj. 32 e 34
CEP: 01311-000, São Paulo (SP), Brasil

Email: info@worldanimalprotection.org.br 

Tel.: +55 (11) 2344-3777

Somos World Animal Protection

Erradicamos o sofrimento desnecessário dos animais.
Influenciamos as autoridades para que coloquem os animais na agenda global.
Ajudamos o mundo a entender a importância dos animais para todos nós.
Inspiramos as pessoas a melhorar a vida dos animais. 
Movemos o mundo para proteger os animais.
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Junte-se a nós e saiba mais em: 
protecaoanimalmundial.org.br


