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Introdução: O presente projeto busca conhecer a opinião de alunos formandos de 
cursos da área da saúde da PUCRS sobre a utilização moralmente adequada de animais 
não-humanos na pesquisa e docência e o quanto lhes foi passado no decorrer de seu 
curso sobre aspectos éticos e metodológicos ligados a este manuseio. Analisar se as 
mudanças de perspectiva frente aos animais não-humanos estão sendo refletidas e 
inseridas na sala de aula. Objetivo: O objetivo geral do presente trabalho é descobrir 
como e se as novas informações científicas a respeito da sensciência dos animais não-
humanos, bem como as novas exigências legais, estão sendo exploradas, aplicadas, e 
transmitida aos discentes no universo acadêmico, mais especificamente na área da saúde 
e biologia. Objetiva-se, de forma específica: a) desenvolver um questionário para 
aplicar aos alunos de penúltimo e último semestre, das faculdades relacionadas com a 
área da saúde; b) analisar criticamente o exposto pelos discentes, avaliando seu 
conhecimento sobre a regulamentação legislativa sobre o uso de animais no ensino e na 
pesquisa; c) identificar o conhecimento dos discentes em relação às informações 
divulgadas internacionalmente a respeito da consciência animal, a exemplo do 
Manifesto de Cambridge, e se as mesmas estão sendo expostas pelos docentes; d) 
analisar se as mudanças de perspectiva frente aos animais não-humanos estão sendo 
refletidas e inseridas na sala de aula. Metodologia: Estudo transversal, observacional, 
descritivo e analítico, com coleta prospectiva de dados. Serão entrevistados estudantes 
que freqüentam o penúltimo e último semestre (nível) dos cursos da área da saúde e 
biologia da PUCRS (medicina, farmácia, nutrição, educação física, enfermagem, 
odontologia, fisioterapia e biologia). Os dados serão armazenados em planilha Excel e 
analisados através do Software estatístico SPSS- versão 11.5 for Windows através de 
estatística descritiva e analítica. Resultados parciais: Foi desenvolvido o questionário 
com 20 questões sobre a temática. O projeto foi enviado à Comissão Científica do 
Instituto de Bioética e, posteriormente, ao Comitê de Ética. O projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética da PUCRS, em 22/06/2013, com o número 18294213.4.0000.5336. 
Considerações finais: Esta investigação permitirá que a PUCRS, através de sua CEUA 
ou de unidades que abrigam disciplinas que utilizam animais em aulas práticas ou 
pesquisa, atuar de forma mais efetiva no processo educacional de seus professores e/ou 
alunos, se necessário, buscando continuar sendo reconhecida como uma IES de 
referência a área da Ética Animal. 
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