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DoNa CiÊNcIa
A importância dos animais em pesquisas no Brasil

apresenta:



Olá!
 Eu sou a Dona Ciência

 e tenho várias histórias 
interessantes para  

contar a vocês!

Em cada gibi 
vou mostrar como 

a sociedade é beneficiada 
com as descobertas 

feitas pelos cientistas.
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CiEnTiStAs
são pessoas que dedicam suas vidas a estudar diversos 
fenômenos* que ocorrem dentro e fora do nosso mundo.

Outros, procuram soluções para 
eventos químicos como por
exemplo a poluição dos rios. 

Têm cientistas que gostam de pesquisar 
fenômenos* físicos, como as tempestades 
elétricas, os furacões, etc. 

Há também aqueles que se dedicam 
a estudar fenômenos* biológicos, como 
a descoberta de uma nova espécie.

Ainda têm os cientistas que investi-
gam o que acontece no corpo dos 
seres humanos e também aqueles 
que examinam outros animais. 
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E também aqueles antenados 
em descobrir novas tecnologias 
para facilitar a nossa vida.

Têm os cientistas que se amarram 
em entender equações e modelos 
matemáticos e aqueles que voltam 
o pensamento para economia.

3



Somos uma grande família pelo mundo a fora 
estudando, pensando, questionando e formulando 
explicações e soluções para fenômenos naturais 

ou induzidos pelo homem. 

Fico sempre orgulhosa do legado 
que deixo para esse mundão!

É tão 
maravilhoso, 

tão encantador! 
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Mas, uma característica 
do bom cientista é não 
desistir facilmente. 

PeRsIsTênCiA! 
Cientistas devem 
ser persistentes e 
gostar de desa-
fios! 

Para chegarmos nos dias de hoje com todo 
o desenvolvimento tecnológico, muitas pesquisas 
foram realizadas e muitos experimentos deram 

errado, muito mais do que aqueles 
que deram certo! 
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No decorrer da história das ciências houve 
e ainda há a necessidade de utilizar animais 

para realizar experimentos visando 
um bem maior,

 a sObReViVênCiA dAs eSpécIeS

6



No Brasil temos o CONCEA, o Conselho Nacional 
de Controle de Experimentação Animal.

Os cientistas estão se mobilizando intensamente 
para desenvolver métodos que substituam o uso 
de animais. Muito já foi feito, mas ainda há muito 
por fazer e por isso, os animais ainda são usados 

para várias pesquisas. 

Para que os cientistas 
possam usar animais para 
as pesquisas, existem leis 
e normas que eles preci-

sam seguir e órgãos fiscali-
zadores para verificar se 

os cientistas estão respei-
tando o bem-estar animal 
e sendo éticos na execu-
ção de sua pesquisa com 

animais.

CoNcEa

LeIs e 
NoRmAs
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*Hospedeiro: organismo que abriga outro organismo.

AeDeS
aEgYpTi
e ZiKa

AEDES AEGYPTI
inseto da família 
do pernilongo e 

hospedeiro* da Zika

ZIKA
vírus 

Um dos desafios para os cientistas é epidemia 
que se instalou no Brasil pela disseminação 

do vírus Zika.

Quando o mosquito Aedes aegypti está contaminado 
pelo vírus Zika, ao picar uma pessoa, ele transmite 
o vírus e acontece o desenvolvimento da doença.

Depois de alguns dias 
da picada, aparecem 
os sintomas. Além do 
vírus Zika, este mos-
quito pode também 
transmitir o vírus da 
dengue e da febre 

chikungunya. 
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A fêmea do mosquito deposita 
seus ovos nesta água 

e quando os filhotes nascem, 
logo se tornam adultos 

e ficam prontos para picar 
as pessoas. 

 
A prevenção é o melhor remédio! Sem criadouro não 
há proliferação da espécie. Sem o mosquito o vírus 

Zika fica sem hospedeiro, tendendo 
 a desaparecer do ambiente. 

ApEsAr dOs eSfOrçoS dOs 
cIeNtIsTaS, aInDa não há 

uMa vAcInA oU mEdIcAmEnTo 
pArA cOmBaTeR eSsE vírUs.

 é iMpOrTaNtE 
vOcê aJuDaR 
nA pReVeNção!
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CoMo pOdEmOs aJuDaR
nA pReVeNção?

Não acumule 
água e não deixe 

vasilhas com água parada 
nos quintais 

e em nenhum lugar 

Coloque 
areia nos vasos 

das plantas. 

Não acumule 
lixo que pode ser 

a moradia 
do mosquito.10



Se houver aquário 
em casa, deixo-o 

sempre limpo. 

Use sempre 
repelentes.

Converse com 
profissionais da área da saúde 
ou professores de Ciência para 
saber mais como evitar esta 

doença.

Estimule seus familiares 
e vizinhos a criar esses hábitos 

de prevenção, sua saúde também 
depende disso!
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Até hoje não existe tratamento específico 
para o vírus da Zika. As pessoas precisam 
procurar um hospital e receber remédios 

para ajudar a diminuir os sintomas. 
Por isso, é importante prevenir!

 

SiNtOmAs dA zIkA
fique alerta!

febre baixa

dor de cabeça

manchas 
na pele

dor pelo corpo

olhos inchados 
e vermelhos

conjuntivite
(sinal 

importante
para essa 
doença)
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Um grupo de cientistas no Brasil e outros 
no mundo conseguiram provar que o vírus Zika 
pode causar microcefalia e muitos bebês têm 
nascido no Brasil com essa anomalia quando 

a mãe foi exposta ao vírus durante a gestação.

CuIdAdO 
pArA 
mUlHeReS 
gRávIdAs!

Você deve já ter 
assistido na TV, 
notícias sobre 
muitos bebês 

que nasceram com 
cabeça pequena, 
a microcefalia
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Assim, por conta desse fenômeno biológico, a busca 
por uma vacina contra o vírus Zika tornou-se 

prioridade mundial de saúde.

McTiC
O MiNiStérIo dA sAúdE e

no Brasil estão cuidando muito bem deste 
assunto e investindo nas pesquisas para descobrir 

como evitar esta condição grave nos recém-nasci-
dos.

Os cientistas 
estão trabalhando 

muito para encontrar 
o tratamento 
adequado para 
várias doenças.

(Ministério da Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações),
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VeJaM 
qUe ótImA nOtícIa!

Cientistas brasileiros já tiveram resultados 
com sucesso testando vacina 

em camundongos! 

Os primeiros testes feitos com esses 
animais de laboratório mostraram que 
a vacina protegeu os camundongos da 

infecção pelo vírus Zika. 

Eles conseguiram mostrar 
que é possível produzir 

uma vacina contra 
o vírus, com ajuda 

dos animais 
nas pesquisas.  

Sem os animais, 
seria muito difícil 

descobrirem 
a vacina.
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Os animais em testes são muito bem 
tratados, recebem água, comida, atenção 
e são observados diariamente para se ter 

certeza que eles estão vivendo bem.

Devem receber 
todo cuidado por 

parte dos cientistas 
e sempre ter 
bem-estar 

fornecido pelos
 responsáveis pelas 

pesquisas. 

As universidades 
e centros de pes-
quisa são obrigados 
a cuidar bem dos 
animais que fazem 

parte dos seus 
projetos. 
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Eu, Dona Ciência, 
vou dar muito apoio para que 
os cientistas consigam achar 
logo uma vacina para ajudar

 todo mundo! 

Serei sempre agradecida 
aos animais que nos ajudaram 
nesta busca por tratamento 

de diversas doenças que 
atingem muitas pessoas 

e animais no mundo inteiro.
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MATERIAL DE ESCLARECIMENTO 
SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS 

EM PESQUISA CIENTÍFICA. 

PARA O PAÍS SE DESENVOLVER, 
É NECESSÁRIA A FORMAÇÃO SÓLIDA 
DAS CRIANÇAS E JOVENS, FUTUROS 

PROFISSIONAIS DESTA NAÇÃO. 


