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A legislação
estipula as
condições nas
quais a
experimentação
animal pode
acontecer, quantos
e quais animais
podemser
utilizados, alémde
estipular que eles
devemser sedados
e não podemser
submetidos a
sofrimento”

MarceloMorales,
presidente da Federação
Latino-americana de Biofísica

Artigos

Nem todos sabem, mas a Cons-
tituição Federal brasileira veda a
submissão de animais à cruelda-
de. Inspirada neste mandamento,
nossa lei ambiental criminalizou
a prática de abusos e maus-tratos
aos animais, incluindo-se a vivis-
secção. Apesar disso, os animais
continuam padecendo nos labo-
ratórios e nos centros de pesquisa.
Enquanto na Europa a tendência
é abolir o uso de animais nas ati-
vidades didático-científicas, aqui
se editou uma lei que incentiva a
experimentação — a Lei Arouca
(Lei Federal nº 11.794/08) — e que,
a pretexto de contribuir para o
progresso científico, acaba legiti-
mando a crueldade.

Acreditar que o conhecimento
humano não avançaria sem os
experimentos em animais é inge-
nuidade. O problema é que se
pensa e se age sempre em termos
invasivos, como se os corpos dos
animais fossem mesmo as máqui-
nas inanimadas proclamadas há
quase 400 anos por Descartes. A
metodologia científica, ao eleger o
animal como modelo experimen-
tal do homem, torna-se equivoca-
da, cruel e injusta. Se as pessoas
vissem de perto o que acontece
com as “cobaias” ou as atrocida-
des perpetradas nelas em nome
da “deusa ciência”, em que a anes-
tesia serve como mero paliativo à
nossa consciência moral, certa-
mente deixariam de adquirir pro-
dutos “testados em animais”.

A metodologia científica ofi-
cial desvia o verdadeiro foco das
pesquisas para eleger o animal,

equivocadamente, como modelo
de investigação humana. E quase
ninguém se preocupa em desco-
brir as causas das doenças, mas
apenas com suas consequências.
Não se previne o mal, apenas se
remedia. A abolição da experi-
mentação animal, portanto, per-
mitiria o advento de outras possi-
bilidades de pesquisas científicas,
provavelmente mais eficientes
que as atuais. Um bom começo se-
ria a implementação dos métodos
substitutivos já existentes e preco-
nizados pela lei ambiental. Esse é
o desafio ético. Enquanto os pes-
quisadores permanecerem arrai-
gados à mentalidade antropocên-
trica, ritualizando valores em vez
de submetê-los a crítica, pouca
coisa mudará.

Essa mudança de paradigma
precisa ocorrer com urgência,
para acabar com a rotina tortu-
rante que recai sobre os ani-
mais. A perpetuação do modelo
experimental com animais li-
mita a capacidade humana de
buscar metodologias éticas na
pesquisa, lembrando-se que a
ciência não é neutra e tampou-
co dona da verdade. Os ani-
mais, enfim, merecem ser res-
peitados em seu valor inerente,
e não apenas instrumental, por-
que eles também são seres sensí-
veis, com interesses e direitos
assegurados pela lei.

Laerte FernandoLevai, promotor
de Justiça no Estado de São Paulo
e colunista da Agência de Notícias
dos Direitos da Infância (Andi)

Heróis ou vítimas?
Ministérioda
Ciência eTecnologia
lançacampanha
paradefenderuso
deanimais em
pesquisas científicas.
Opositoresdo
métodocriticam
duramenteo
“desprezo
ao sofrimento”
das cobaias

D
e um lado, o argumento
de que animais sofrem,
têm sentimentos como
medo e angústia e que

portanto têm direito a manter
sua integridade física preserva-
da. De outro, a questão de que
para o desenvolvimento de no-
vos tratamentos médicos são
necessários testes prévios em
animais. No centro, o dilema: é
ético utilizar cobaias em pes-
quisas científicas? Pelo menos
para boa parte da comunidade
científica, a resposta é sim. Para
mostrar à população esse ponto
de vista, o Ministério da Ciência
e Tecnologia (MCT ) está pro-
movendo uma campanha nos
principais veículos de comuni-
cação com a mensagem: sem
animais, não há pesquisa.

Para o coordenador da cam-
panha, o professor da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e presidente da Federa-
ção Latino-americana de Biofí-
sica, Marcelo Morales, as pes-
soas precisam compreender a
necessidade da experimenta-
ção animal. A ideia é conscien-
tizar a população sobre a im-
portância do uso de cobaias pa-
ra o desenvolvimento de medi-
camentos e tratamentos. “O
Brasil já é o 13º país do mundo
em produção científica, espe-
cialmente na área médica, por
isso a necessidade de uma cam-
panha que esclareça ao cidadão
comum que a maioria dos trata-
mentos só é possível graças a
esse tipo de pesquisa”, afirma.

Essa discussão, antiquíssima,
voltou à tona depois que foi san-
cionada, no fim de 2008, a Lei nº
11.794, conhecida como Lei
Arouca. Pela nova norma, todos
os centros de pesquisas que uti-
lizam animais como cobaias
precisam criar núcleos internos
para autorizar esse tipo de expe-
rimento, denominados Comis-
sões Éticas no Uso de Animais
(Ceuas). Essas comissões devem
avaliar se os resultados espera-
dos pela pesquisa justificam sua
execução, além de questões co-
mo o grau de sofrimento a que
esses animais serão submetidos
e a quantidade de cobaias a se-
rem utilizadas (veja infografia).

Morales defende que esse tipo
de estudo é essencial para o avan-
ço nos tratamentos médicos. “Es-
se é o processo utilizado no de-
senvolvimento e no controle de
qualidade de qualquer medica-
mento ou vacina. Primeiro, os
testes são feitos em células. Se
aprovados, são aplicados em ani-
mais e, só então, em seres huma-
nos”, explica Marcelo. Para ele, a
nova lei garante a segurança e o
controle dos experimentos. “A le-
gislação estipula as condições
nas quais a experimentação ani-
mal pode acontecer, quantos e
quais animais podem ser utiliza-
dos, além de estipular que eles
devem ser sedados e não podem
ser submetidos a sofrimento”,
completa o pesquisador.

Direito à vida
Já para o advogado e profes-

sor da Universidade Federal Ru-
ral do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Daniel Lourenço, o uso de co-
baias, mesmo para pesquisas de

Rotina torturante

Se os dados do IBGE mostram
que a expectativa de vida do bra-
sileiro em 2010 está se aproxi-
mando dos 73 anos, eu não teria
dúvidas em afirmar que um dos
fatores fundamentais para che-
garmos a esse ponto foi a utiliza-
ção de animais em avanços fun-
damentais da ciência biomédica.
Na história da medicina, grandes
descobertas foram realizadas e
milhões de mortes evitadas graças
à utilização dos animais em pes-
quisas e controles de qualidade.
Os transplantes cardíacos,renais e
hepáticos, a descoberta de vacinas
contra a pólio, o sarampo, a difte-
ria, o tétano, a hepatite, a febre
amarela, a gripe suína e a menin-
gite são exemplos disso.

A experimentação animal
também foi essencial para o ad-
vento dos anestésicos, dos antibió-
ticos, de fármacos para o controle
da hipertensão arterial, da asma,
dos anti-inflamatórios, dos qui-
mioterápicos e dos hormônios an-
ticoncepcionais. Atualmente, os
animais têm dado grande contri-
buição à pesquisa com células-
tronco, grande esperança da hu-
manidade, na doença de Alzhei-
mer, no desenvolvimento de pró-
teses neurais para pacientes com
lesões na medula espinhal, na
pesquisa de novos medicamentos
e vacinas para Aids, câncer, diabe-
tes, malária, dengue etc.

Animais domésticos,como cães
e gatos, e os de interesse econômi-
co, como bovinos, suínos e aves,
também têm sido beneficiados
com os avanços da ciência no
campo da terapêutica e da cirur-
gia experimental. Poderíamos
destacar as vacinas para a raiva, a
cinomose, a febre aftosa, as pes-
quisas com o vírus da imunodefi-
ciência felina, a tuberculose e vá-
rias doenças infectoparasitárias.

Embora técnicas altamente so-
fisticadas e equipamentos com al-
ta tecnologia sejam necessários
para que algumas pesquisas se-
jam realizadas, em virtude da
complexidade da célula biológica,
o uso de animais de laboratório
ainda é necessário para sua con-
secução. Há, entretanto, grande

expectativa na comunidade
científica de que, no futuro, com
a descoberta de novas metodolo-
gias e equipamentos, métodos
alternativos sejam viáveis e os
animais deixem de ser utilizados
na atividade científica. Atual-
mente, porém, somente em al-
guns poucos casos a biologia ce-
lular e molecular, por meio de
técnicas de cultura de tecidos, e
simulações computacionais ofe-
recem essa possibilidade.

No Brasil, um grande marco
para a pesquisa cientifica na área
da saúde ocorreu com a aprovação
da Lei nº 11.794, de outubro de
2008, conhecida como Lei Arouca,
que regulamentou a criação e uti-
lização de animais em atividades
de ensino e pesquisa científica no
país. A nova lei criou o Conselho
Nacional de Controle de Experi-
mentação Animal (Concea) e obri-
gou as instituições a constituí-
rem uma Comissão de Ética no
Uso de Animais (Ceuas). O Con-
cea, que deverá credenciar insti-
tuições, formular e zelar pelo cum-
primento das normas relativas à
utilização humanitária de ani-
mais, monitorar e avaliar a intro-
dução de técnicas alternativas que
substituam a utilização de ani-
mais em ensino e pesquisa, entre
outras competências, é bastante
representativo da sociedade,sendo
composto por representantes da
Academia Brasileira de Ciências,
da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), da
Federação de Sociedades de Biolo-
gia Experimental, da Sociedade
Brasileira de Ciência de Animais
de Laboratório, do Conselho de
Reitores das Universidades brasi-
leiras,do CNPq,dos ministérios da
Ciência e Tecnologia, da Saúde, da
Educação, da Agricultura e do
Meio Ambiente, do complexo in-
dustrial e de representantes de So-
ciedades Protetoras de Animais le-
galmente estabelecidas no país.

Renato Sérgio BalãoCordeiro,
pesquisador titular da Fundação
Oswaldo Cruz e coordenador do
Conselho Nacional de Controle da
Experimentação Animal (Concea)

Mortes evitadas

medicamentos, não é correto.
Ele defende a adoção de normas
que assegurem os direitos bási-
cos aos animais. “Temos aí uma
questão ética. Se os animais são
tão parecidos com os seres hu-
manos ao ponto de pesquisas
com eles validarem estudos de
tratamentos para os homens,
não dá para tratá-los como tão
diferentes ao ponto de negar-
lhes o direito à vida e ao não so-
frimento”, conta.

Ele questiona a validade do
modelo de ciência que utiliza
pesquisas com animais. “Te-
mos vários exemplos de pes-
quisas que foram testadas nos
animais e que, quando foram
aplicadas em seres humanos,
causaram grandes problemas”,
opina. Para Daniel, novas for-
mas de pesquisas que não uti-
lizam cobaias devem ser de-
senvolvidas. “Acho perigoso
esse tipo de pensamento de
que os fins justificam os meios.
É consenso que os animais sen-
tem dor, medo e angústia, e

submetê-los a esse tipo de si-
tuação em nome do nosso bem-
estar é, no mínimo, eticamente
duvidoso”, completa o advogado.

Para ele, a solução estaria
em utilização de protocolos
científicos que dispensem as
cobaias. “Existem várias alter-
nativas para pesquisar remé-
dios, por exemplo, sem os tes-
tes em animais, o que a comu-
nidade científica precisa fazer é
utilizá-los”, afirma Daniel Lou-
renço. “Os protocolos que não
utilizam cobaias ainda preci-
sam ser testados e comprova-
dos, portanto até que isso acon-
teça a única forma de realizar
determinados experimentos é
por meio de animais”, rebate
Marcelo Morales.
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Ouça trechos das entrevistas com
Marcelo Morales e Daniel Lourenço


