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A Humane Society International (HSI) e 
suas organizações parceiras constituem, 
juntas, uma das maiores organizações 
de proteção animal do mundo, apoiada 
por 11 milhões de pessoas. Há quase 
20 anos, a HSI tem trabalhado para 
a proteção de todos os animais com 
o uso de ciência, defesa, educação e 
programas com exercícios práticos. A HSI 
lidera as iniciativas de políticas  públicas 
no Brasil para reduzir e substituir o uso 
de animais em pesquisas científicas e 
testes regulatórios e para melhorar as 
condições dos animais criados para 
alimentação.
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Sumário Executivo
Produtos químicos, incluindo aqueles usados em bens de consumo, processos industriais e produtos medicinais, são 
essenciais para a vida moderna. Porém, ainda nos falta ferramentas de teste inovadoras, eficientes e relevantes para 
humanos para informar decisões regulatórias de segurança. Novas abordagens são necessárias para promover o crescimento 
econômico, para proteger contra os impactos nocivos para a saúde e ambiente causados por produtos químicos, para 
substituir o uso de animais e apoiar produtos químicos mais verdes e mais seguros. 

Mas a esperança está no horizonte: 
novos avanços científicos têm o potencial de 
revolucionar não só a nossa abordagem para 
testes de segurança, mas o campo de pesquisa 
em saúde humana como um todo. 

  MELHORAR A PESQUISA EM SAúdE 
E OS TESTES dE SEGURANÇA: UM 
dESAFIO SOCIETAL

Por quase um século, as avaliações de 
segurança de medicamentos e produtos 
químicos foram baseadas em testes de 
laboratório envolvendo roedores, coelhos, 
cães e outros animais. Fora as questões éticas 
que eles representam, testes em animais 
demandam tempo e recurso, são restritivos 
em relação ao número de substâncias que 
podem ser testadas, além de fornecerem 
pouca compreensão de como os produtos 

químicos se comportam no corpo. Em 
muitos casos, eles também não preveem 
corretamente reações humanas reais. 

A estrutura tradicional de testes foi 
estabelecida na década de 1960 e é 
amplamente considerada inadequada para as 
demandas modernas, apesar das alterações 
incrementais introduzidas ao longo dos 
anos com o objetivo de atualizar alguns 
dos métodos de teste com animais. Como 
a Agência de Proteção Ambiental (EPA) 
dos Estados Unidos declarou em seu plano 
estratégico de 20091 para avaliar a toxicidade 
de produtos químicos: 

"Ao longo do tempo, essa abordagem gerou um 

aumento contínuo dos testes, do custo desses 

testes, do uso de animais de laboratório e do tempo 

1 EPA (2009). The US Environmental Protection Agency’s Strategic Plan for Evaluat-
ing the Toxicity of Chemicals. EPA 100/K-09/001. http://www.epa.gov/osa

necessário para desenvolver e analisar os dados 

resultantes. Além disso, a aplicação dos métodos 

atuais de teste de toxicidade e avaliação de riscos 

de modo a atender aos requisitos normativos 

existentes, que continuam evoluindo, deparou-se 

com dificuldades para obter dados sobre dezenas 

de milhares de produtos químicos aos quais as 

pessoas são potencialmente expostas e para dar 

conta de questões cada vez mais complexas (por 

exemplo, suscetibilidade em diferentes estágios 

da vida, misturas, cenários de exposição variáveis, 

risco cumulativo, compreensão dos mecanismos 

de toxicidade e suas implicações na avaliação 

dosimétrica, e caracterização da incerteza)."

As limitações da toxicologia convencional 
também incluem dificuldades na tradução dos 
resultados de testes em diferentes espécies e 
raças de animais para populações humanas; 
e problemas na compreensão das implicações 
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para a saúde humana de testes com o uso 
de doses químicas irrealisticamente elevadas. 
Além disso, preocupações de segurança 
emergentes sobre efeitos específicos, tais 
como distúrbios endócrinos2, deficiências de 
aprendizagem, efeitos sobre a fertilidade, 
danos desenvolvimentais a grupos vulneráveis, 
como nascituros e crianças pequenas, e efeitos 
de misturas químicas, realçam a necessidade 
de regimes de ensaio aprimorados, porque os 
métodos existentes podem ser inconclusivos 
no que se refere à detecção de impactos sutis 
e complexos sobre a saúde humana e o meio 
ambiente. A introdução de novas substâncias, 
algumas com efeitos anteriormente 
desconhecidos, deixou ainda mais evidente 
a inadequação dos testes de segurança 

2 Distúrbios endócrinos são substâncias exógenas que agem como hormonas no 
sistema endócrino e causam efeitos biológicos adversos.

tradicionais.

As taxas atuais de rotatividade de 
medicamentos mostram que nove de cada 
10 candidatos a medicamentos que parecem 
seguros e eficazes em estudos com animais 
falham quando dados aos seres humanos — 
desperdiçando enormes quantias de dinheiro, 
milhões de vidas de animais e, ao mesmo 
tempo, deixando de tratar eficazmente as 
necessidades prementes da saúde humana. 
Da mesma forma, os cientistas estão cada vez 
mais questionando a relevância das pesquisas 
que visam  'modelar' doenças humanas em 
laboratório através da criação artificial de 
sintomas em outras espécies animais. 

Por outro lado, avanços científicos e 
tecnológicos sem precedentes que estão sendo 
feitos têm potencial para serem um verdadeiro 

"divisor de águas”. O sequenciamento do 
genoma humano e o nascimento do genoma 
funcional, o crescimento explosivo do poder 
do computador e da biologia computacional, 
e automação robótica de alta velocidade de 
sistemas de triagem baseados em células 
(in vitro), para citar alguns, provocaram uma 
revolução silenciosa na biologia.

Juntas, essas inovações têm produzido 
novas ferramentas e formas de pensar que 
podem ajudar a descobrir exatamente como 
produtos químicos e medicamentos interrompem 
processos normais no corpo humano no nível 
celular e molecular. A partir daí, os cientistas 
podem utilizar computadores para interpretar e 
integrar esta informação com dados de estudos 
humanos e nível populacional. As previsões 
resultantes relacionadas à segurança humana e 
risco são potencialmente mais relevantes para as 

pessoas no mundo real do que os testes feitos 
em animais.

  PESQUISA dE SAúdE INOvAdORA 
PARA UM FUTURO SUSTENTávEL

Toxicologia para o século XXI. Tox21. 
Testes de segurança de última 
geração. Seja qual termo for usado, se refere 
a uma mudança fundamental e emocionante 
na forma como testes químicos, produtos e 
avaliações de riscos são realizadas.  A Academia 
Nacional de Ciências nos Estados Unidos 
expressou sua visão de “um futuro não tão 
distante, em que praticamente todos os testes 
de rotina de toxicidade seriam realizados em 
células humanas ou linhas de células”, e líderes 
de ciência em toda a União Europeia (UE), 
Brasil e globalmente ecoaram este ponto de 
vista. 
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O objetivo é avaliar a segurança:

 De um número muito maior de substâncias 
do que é possível atualmente.

 De combinações de produtos químicos, para 
que os efeitos da exposição na vida real 
possam ser estimados com mais precisão.

 De forma mais rápida, eficiente e econômica 
do que atualmente.

 Em sistemas que tendam a ser mais 
relevantes para a toxicidade em seres 
humanos e também sejam capazes de 
identificar os mecanismos celulares originais 
da toxicidade e doença.

 Usando menos animais ou sem usar animais.

O Brasil já começou a investir em 
métodos de teste de segurança de 
última geração,  particularmente através do 
estabelecimento da Rede Nacional de Métodos 
Alternativos (RENAMA).3 Criada pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) em 
julho de 2012,4  o RENAMA recebeu R$ 1,1  
milhão em recursos do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq)5 e tem como objetivo disponibilizar 
métodos alternativos internacionalmente 
reconhecidos e desenvolver sua utilização, 
particularmente em toxicologia, por meio da 
criação de uma rede de laboratórios dotados 
de equipamentos e pessoal qualificado para 
usar esses métodos. No entanto, isso não é 
suficiente para enfrentar os desafios científicos 
existentes na área de teste de segurança. A UE 

3 http://renama.org.br/ 
4 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (2012), PORTARIA Nº 491, DE 3 DE 

JULHO DE 2012
5 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (2012) 

Chamada MCTI/CNPq - Nº 25/2012 – Apoio a projetos para estruturação da 
Rede Nacional de Métodos Alternativos (RENAMA).

já investiu aproximadamente €150 milhões (R$ 
322 milhões) no 6º e 7º Programa-Quadro de 
Investigação6 e provavelmente invistirá ainda 
mais no próximo programa, Horizonte 2020.

Mas isso é apenas o começo. O campo 
mais amplo das pesquisas em saúde humana 
poderia se beneficiar de uma mudança 
de paradigma semelhante. Diversas áreas 
de doença têm visto pouco ou nenhum 
progresso, apesar de décadas de pesquisas 
com animais. Aproximadamente 300 milhões 
de pessoas sofrem de asma atualmente, mas 
apenas dois tipos de tratamento se tornaram 
disponíveis nos últimos 50 anos. Mais de 
mil medicamentos potenciais para acidente 
vascular cerebral foram testados em animais, 
mas apenas um deles mostrou-se eficaz em 
pacientes. E o mesmo acontece com muitas 
outras doenças humanas importantes.  

Um reinvestimento de grande escala em 
pesquisas baseadas em humanos (e não em 
ratos, cães ou macacos), visando compreender 
como as perturbações de funções biológicas 
humanas normais nos níveis genético, proteínico 
e celular e as interações tissulares levam à 
doença em nossa espécie, poderia resultar em 
progressos no tratamento eficaz ou na prevenção 
de muitos dos principais desafios sociais 
relacionados à saúde enfrentados atualmente.

  MOTIvAÇõES POLíTICAS

A Constituição Federal de 1988, em 
seu Artigo 225 §1-VII, consagrou o princípio 
de que a responsabilidade pela proteção dos 
animais contra tratamento cruel cabe ao poder 
público. Nesse sentido, a lei n° 11.794, ou "Lei 

6 http://axlr8.eu/axlr8-2010-progress-report.pdf

Arouca"’, assim chamada devido ao nome 
do seu autor, foi promulgada em outubro de 
2008 a fim de aplicar este princípio aos animais 
utilizados para fins científicos. A lei introduziu 
algumas restrições ao uso de animais, mas seu 
efeito mais importante foi a criação do Conselho 
Nacional de Controle de Experimentação Animal 
(CONCEA), que é vinculado ao MCTI, tem poder 
normativo adicional sobre o uso de animais 
em laboratórios e também introduz métodos 
de testes alternativos. Além disso, o artigo 32 
da lei n° 9.605 de 1998 prevê multa e prisão 
para quem usar animais vivos em experimentos 
dolorosos quando existirem alternativas 
disponíveis. A proibição pela UE da venda de 
cosméticos e ingredientes testados em animais, 
que entrou em vigor em março de 2013, fornece 
uma motivação comercial significativa em favor 

do desenvolvimento de métodos alternativos.

O investimento nos métodos científicos 
necessários para ssubstituir o uso de animais 
é mais do que um objetivo político impulsionado 
pelo bem-estar dos animais ou considerações 
de natureza comercial: é uma oportunidade 
para melhorar a nossa compreensão da 
biologia humana por meio do uso de modernas 
ferramentas e tecnologias que são diretamente 
relevantes para a nossa espécie.
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Introdução
Praticamente todos os produtos manufaturados usados em nossas casas, jardins, 
campos e indústrias contêm produtos químicos, sejam naturais ou sintéticos. Os 
produtos químicos estão na maioria de nossos medicamentos e são ingredientes 
essenciais em cosméticos. Produtos químicos são adicionados aos nossos 
alimentos, tais como corantes, aromatizantes e conservantes. Eles também 
podem contaminar alimentos quando usados em embalagens, ou como sobras 
de resíduos de agrotóxicos (pesticidas) aplicados para combater fungos, ervas 
daninhas e insetos em nossos campos. Em nossas casas, eles são usados como 
agentes desinfetantes (biocidas) e são encontrados em vários produtos, como 
solventes, tintas, móveis, plásticos e purificadores de ar. 

Como resultado de décadas de uso 
generalizado, os produtos químicos sintéticos 
são encontrados no ar, comida, água, poeira 
e solo — até mesmo em nossos corpos. Em 
2003, foram colhidas amostras de sangue 
de voluntários provenientes de 17 países 
europeus, incluindo Membros do Parlamento 
Europeu (MPEs).7  As amostras foram 
analisadas para uma variedade de substâncias 

7 WWF (2004). Verificação de Substâncias Químicas — uma análise de 
substâncias químicas no sangue dos membros do Parlamento Europeu. WWF/
Co-operative Bank. http://assets.panda.org/downloads/checkupmain.pdf

persistentes, bioacumuláveis e tóxicas 
(PBT), tais como o DDT e outros pesticidas 
organocloradas, PCBs, ftalatos, retardadores 
de chamas bromados e produtos químicos 
perfluorados. Cada voluntário testado foi 
contaminado por um coquetel de produtos 
químicos potencialmente perigosos. 

Como as crianças se desenvolvem fisicamente 
e mentalmente, elas estão particularmente em 
risco, e também estão contaminadas. A dieta 
diária típica de crianças francesas foi testada 

para resíduos químicos em 2010. Os alimentos 
continham 81 diferentes de substâncias 
químicas sintéticas, incluindo 36 pesticidas e 
47 cancerígenos suspeitos.8 

Um relatório recente do US Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) registra o 
resultado da avaliação mais abrangente da 
exposição da população americana a produtos 
químicos no ambiente. O CDC procurou e 
encontrou 212 produtos químicos no sangue 
ou urina das pessoas, incluindo substâncias 
tóxicas como arsênico, acrilamida e bisfenol A.9  

Com a demanda por produtos químicos 
prevista para aumentar em 80% entre 2008 
e 2020,10 o Brasil também é fortemente 
afetado por esse problema mundial. Mas 
aqui tambémtem havido uma crescente 
conscientização dos impactos que os produtos 
químicos podem ter na saúde humana. 

8 Générations Futures e a Health and Environment Alliance publicaram os resulta-
dos de testes em refeições típicas de crianças na França em dezembro de 2010. 
http://www.menustoxiques.fr/

9 CDC (2009). Quarto Relatório Nacional sobre Exposição Humana a Substâncias 
Químicas Ambientais. http://www.cdc.gov/exposurereport/pdf/FourthReport.pdf

10 Wongtschowski, P (2011) A Indústria Química Brasileira - Desafios e 
Oportunidades. J. Braz. Chem. Soc. vol.22 no.4  http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0103-50532011000400001

Em 2010, a mídia revelou que agrotóxicos 
perigosos, proibidos na Europa e América 
do Norte, ainda eram amplamente utilizados 
no Brasil.11 Foram tomadas medidas no nível 
federal para melhor monitorar o uso de 
produtos químicos e avaliar seus impactos 
na saúde. Um relatório publicado em 2011 
pelo Programa de Análise de Resíduos de 
Agrotóxicos em Alimentos (PARA) revelou que 
28% das 2,488 amostras extraídas de vegetais 
e frutas vendidas nos mercados locais em 
todo o país continham resíduos de agrotóxicos 
acima do limite legal aceito pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
Em paralelo, uma unidade de monitoramento 
do Ministério da Saúde chamada VIGIPEQ 
(vigilância em saúde de populações expostas 
a contaminantes químicos) relatou que o 
número de notificações de toxicidade devido 
a agrotóxicos saltou de 4,761 em 2007 para 
5,547 em 2009.12 

11 Jornal Estado de São Paulo (2010), Brasil é Destino de Agrotoxicos Banidos no 
Exterior. http://www.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-destino-de-agrotoxi-
cos-banidos-no-exterior,558953,0.htm

12 VIGIPEQ, Ministério da Saúde (2010). Instrutivo para Preenchimento da 
Programação das Ações da Vigilância em Saúde na Unidades Federais 2010 – 
2011. http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/instrutivo_pavs_31_05.pdf
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  NECESSIdAdES dE ALTERAÇõES
REGULATóRIAS

A estrutura tradicional de testes foi 
estabelecida na década de 1960 e é 
amplamente reconhecida como inadequada 
para as exigências modernas, mesmo com 
alterações incrementais ao longo dos anos 
para atualizar alguns dos métodos de 
teste com animais. Conforme relatado pela 
Environmental Protection Agency (EPA) dos 
EUA em seu plano estratégico de 200913 para 
avaliar a toxicidade de produtos químicos:

“Esta abordagem resultou, ao longo do tempo, em 

um aumento contínuo do número de testes, custo 

dos testes, utilização de animais de laboratório e 

tempo de desenvolvimento e revisão dos dados 

resultantes. Além disso, a aplicação dos métodos 

atuais de testes de toxicidade e avaliação de riscos 

para atender às necessidades regulamentares 

existentes, que estão em plena evolução, tem se 

deparado com dificuldades para obter dados sobre 

as dezenas de milhares de produtos químicos a 

que as pessoas são potencialmente expostas e 

para acomodar questões cada vez mais complexas 

(por exemplo, suscetibilidade por faixa etária, 

13 EPA (2009). The US Environmental Protection Agency’s Strategic Plan for Evalu-
ating the Toxicity of Chemicals. EPA 100/K-09/001. http://www.epa.gov/osa

misturas, diferentes cenários de exposição, risco 

cumulativo, compreensão dos mecanismos de 

toxicidade e suas implicações na avaliação da 

dose-resposta e caracterização da incerteza)."

As limitações da toxicologia convencional 
também incluem dificuldades para traduzir os 
resultados dos testes em diferentes espécies e 
raças de animais para as populações humanas; e 
dificuldades para compreender o significado, em 
termos de saúde humana, de testes em que são 
usadas doses de produtos químicos elevadas até 
níveis pouco realistas (vide o Capítulo 1).  

Preocupações de segurança emergentes 
com efeitos específicos, tais como distúrbios 
endócrinos,14 deficiência de aprendizagem, efeitos 
sobre a fertilidade, danos desenvolvimentais a 
grupos vulneráveis, como fetos e crianças, e efeitos 
de misturas químicas, destacam a necessidade de 
regimes de teste aprimorados, pois os métodos 
existentes tendem a ser inconclusivos quando 
precisam detectar efeitos sutis e complexos sobre 
o meio ambiente e a saúde humana. A introdução 
de novas substâncias, algumas com efeitos 
anteriormente desconhecidos, deixou ainda mais 
patente a inadequação dos testes de segurança 

14 Um disruptor endócrino é uma substância ou mistura que altera o sistema 
hormonal (endócrino) do corpo e, consequentemente, provoca efeitos nocivos 
para a saúde.

tradicionais.  

Simultaneamente, há incentivos legislativos para 
substituir e reduzir o uso de animais em testes 
e pesquisas. A Lei N° 11.794 de 8 de outubro 
de 2008 (a ‘Lei Arouca’) visa introduzir um 
quadro normativo para a utilização de animais 
em experiências.. Em particular, a lei Arouca 
apresenta opiniões éticas obrigatórias em todas 
as instituições que utilizam animais para fins 
experimentais, através da criação da Comissões de 
Ética no Uso de Animais (CEUAs). Cria o Conselho 
Nacional de Controle de Experimentação 
Animal (CONCEA) que tem o poder de proibir 
experiências dolorosas, improváveis de trazer 
resultados científicos valiosos,   e de supervisionar 
a introdução de métodos alternativos na 
substituição dos testes em animais. 

Além disso, a legislação estrangeira tem um 
impacto crescente no Brasil, já que o país tem se 
envolvido cada vez mais no comércio global. Por 
exemplo, a 7ª Alteração à Diretiva de Cosméticos 
da União Europeia 76/768/EEC proíbe a utilização 
de animais para testes de cosméticos desde 2009 
e a venda de novos cosméticos testados em 
animais desde março de 2013. A Índia seguiu com 
uma proibição de testes de cosméticos em animais 
em 2013 e uma proibição da venda de cosméticos 

testados em animais em 2014. Isso significa que 
as empresas de cosméticos brasileiras que ainda 
utilizam animais para a avaliação de segurança 
dos seus produtos não serão mais capazes de 
exportar para a Europa e a Índia.

  A NOVA CIêNCIA EM PESQUISA DE   
    TOXICOLOgIA E SAúDE

Em 2007, a toxicologia começou uma enorme 
mudança de paradigma com a publicação do 
relatório do Conselho de Pesquisa Nacional 
(NRC) dos EUA sobre Testes de Toxicidade no 
Século XXI: Uma Visão e uma Estratégia.15  
Esse relatório verdadeiramente visionário foi 
um documento fulcral que explicou porque a 
toxicologia deve incorporar as revoluções em 
biologia e ciência da computação e se afastar 
de testes em animais. O relatório do NRC não 
foi impulsionado pela substituição dos testes 
em animais apenas por razões éticas, mas 
para desenvolver uma abordagem que iria 
proteger melhor as pessoas, a vida selvagem e 
o ambiente.

A visão do NRC ajudou a revitalizar as 
iniciativas globais de testes sem animais, 

15 Comitê sobre Testes de Toxicidade e Avaliação de Agentes Ambientais, 
Conselho de Pesquisa Nacional (2007). Testes de Toxicidade no Século XXI: Uma 
Visão e uma Estratégia. ISBN: 978-0-309-10988-8.
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como o programa de segurança química 
da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a 
Administração de Alimentos e Medicamentos 
(FDA) Caminho Crítico para Iniciativa de Novos 
Produtos Médicos. Na UE, está estimulando 
uma transição na toxicologia que é refletida 
nos planos para o próximo Programa-Quadro 
de Pesquisa e Inovação, Horizonte 2020. 

Refletindo o novo paradigma em testes de 
segurança,  a pesquisa de saúde fundamental 
e a descoberta de medicamentos também 
precisam ser novamente centradas, 
principalmente em relação aos percursos das 
doenças humanas, longe de esforços para 
espelhar doenças humanas em outros animais. 

  POR QUE ESTE RELATóRIO?

O propósito deste relatório HSI é explicar por 
que a abordagem do século XXI é a estrutura 
essencial para fazer produtos químicos mais 
seguros e pesquisas de saúde mais eficazes, 
enquanto minimiza o uso de animais e 
sofrimento, e recomendar os próximos passos 
para o Brasil apoiar e acelerar essa animadora 
revolução científica e tecnológica. 

A menos que as novas tecnologias de pesquisa 
e testes sejam utilizadas dentro de paradigmas 
completamente novos para pesquisa de saúde 
e testes de segurança eficazes, há pouca 
chance de melhorar radicalmente a prevenção 
e tratamento de doenças humanas ou de 
garantir que o ambiente químico em que 
vivemos seja seguro. 

Este desafio — para melhorar os testes de 
segurança e a pesquisa de saúde, substituindo 
os estudos animais desatualizados por 

técnicas modernas — é universal. Não 
está limitado a uma ou algumas indústrias, 
países ou regiões, mas é relevante em todo 
o mundo. As alterações não serão fáceis 
de serem alcançadas, mas são essenciais. 
O desenvolvimento e a implementação de 
abordagens avançadas devem continuar a ser 
prioridade no Brasil e no mundo.
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Testes de segurança  
convencionais: hora de mudar

Os testes de segurança em animais para produtos químicos, medicamentos e 
outros produtos remontam ao início do século XX, como ocorre com alguns dos 
métodos de teste mais utilizados até hoje. A toxicologia regulatória tornou-se 
praticamente congelada no tempo. Isso é lamentável, uma vez que os testes de 
toxicidade em animais estão sujeitos a limitações científicas, práticas e éticas 
insuperáveis que não podem mais ser ignoradas.16  

16 Comitê sobre Testes de Toxicidade e Avaliação de Agentes Ambientais, National Research Council (2007). Toxicity Testing in the 21st Century: A Vision and a Strategy. 
ISBN: 978-0-309-10988-8.

Os sistemas regulatórios em todos os setores 
enfrentam desafios que não podem ser 
adequadamente superados com testes em 
animais. Seja para proteger a saúde humana 
(trabalhadores e consumidores) ou o meio 
ambiente, não se pode mais presumir que 
testes intensivos em animais sustentem um 
processo robusto e ágil de tomada de decisões 
regulatórias.

  LIMITAÇõES CIENTíFICAS E TéCNICAS 
dOS TESTES EM ANIMAIS

variações de espécies

Diferentes espécies – e até mesmo diferentes 
raças ou sexos de uma mesma espécie animal 
(principalmente ratos, camundongos, coelhos, 
cães e primatas) – muitas vezes variam em sua 
suscetibilidade a agentes químicos e reações 
a medicamentos. Isso é parcialmente devido a 
diferenças na forma como absorvem produtos 
químicos, como as substâncias são distribuídas 
pelo corpo, como os órgãos são afetados 
por eles, como eles são metabolizados e na 
taxa em que são excretados. Cada um desses 
processos afeta diretamente a segurança dos 
produtos químicos e medicamentos.

Por exemplo, em relação a testes de 
nanomateriais, o Comitê Científico da UE sobre 
Riscos de Saúde Emergentes e Recentemente 
Identificados (SCENIHR) comentou17: 

“Pode haver grandes diferenças de espécie 

entre humanos e roedores na deposição no trato 

respiratório (…) os testes existentes com animais 

17 SCENIHR (2007). Opinion on the Appropriateness of the Risk Assessment Meth-
odology in Accordance with the Technical Guidance Documents for New and 
Existing Substances for Assessing the Risks of Nanomaterials. http://ec.europa.
eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf.

podem não ser suficientemente sensíveis para 

detectar todos os possíveis efeitos adversos de 

nanopartículas.”

As variações entre espécies são devidas a 
diferenças evolutivas na anatomia, fisiologia, 
farmacologia, bioquímica e metabolismo e são 
uma causa importante de discrepâncias entre 
animais e seres humanos nos resultados de 
testes. Isso não chega a ser surpreendente: 
em termos evolutivos, os seres humanos 
divergiram dos roedores há cerca de 80 
milhões de anos.  

A utilização de resultados de testes 
em animais para prever os efeitos na 
saúde humana acarreta muitas incertezas 
relacionadas não apenas às variações entre 
espécies, mas também, por exemplo, se altas 
doses em animais podem prever os efeitos de 
doses mais baixas às quais os seres humanos 
podem ser expostos, etc. Consequentemente, 
diversos "fatores de incerteza" são aplicados 
pelos órgãos reguladores.18 Isso significa dividir 
a dose máxima segura em animais por diversos 
fatores de incerteza em múltiplos de dez (por 
exemplo, um nível de dose "segura" em testes 
com animais frequentemente é dividido por 
10 x 10 x 10 ou mais para tentar compensar 
as muitas incertezas existentes). Esses fatores 
de incerteza são simplesmente palpites e 
estimativas com pouca base científica.

18 Fatores de incerteza são usados para (i) extrapolar dados obtidos em animais 
para seres humanos, (ii) extrapolar resultados de testes de curto prazo para 
exposição vitalícia, (iii) extrapolar dados obtidos em animais quando o banco 
de dados está incompleto, (iv) extrapolar o nível de “menor efeito adverso 
observado” para “nenhum efeito adverso observado”, e (v) levar em conta as 
variações de sensibilidade na população humana, inclusive entre crianças e 
adultos. NRC (2000). Scientific Frontiers in Developmental Toxicology and Risk 
Assessment. Washington, DC: National Academies Press.

1
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ESTUdO dE CASO

Retardantes de chamas bromados e variações entre espécies

Os PBDEs (éteres de difenila polibromados) são produtos químicos retardantes de chama encontrados 
em materiais de construção, gabinetes de computador, equipamentos eletrônicos, móveis, plásticos, 
espumas e produtos têxteis. A produção de PBDE teve início em 1965 e esses produtos químicos foram 
encontrados pela primeira vez no ambiente em 1979. Os níveis de PBDEs em animais (incluindo peixes, 
baleias, golfinhos, aves e focas) dobraram a cada três a cinco anos. Em humanos, os PBDEs aumentaram 
exponencialmente durante três décadas, dobrando a cada cinco anos. 

Testes intensivos de PBDEs começaram na década de 80, mas a ação regulatória foi adiada devido 
a incertezas sobre a relevância dos resultados de testes com animais. Os produtos químicos foram 
proibidos na UE em 2008 depois de terem contaminado populações humanas e o meio ambiente 
durante décadas. No Brasil, não há uma regulamentação específica sobre PBDEs, apesar do 
reconhecimento dos riscos ambientais envolvidos na literatura científica brasileira.19 O uso de deca-BDEs 
é permitido nos EUA pelo menos até 2013; além disso, PBDEs banidos estão presentes em espumas 
recicladas usadas como base de carpetes, expondo os trabalhadores e os consumidores a risco contínuo 
na UE.20 Em outras regiões do mundo, os PBDEs ainda são fabricados e utilizados.

A maioria dos testes foi realizada em ratos e camundongos, que metabolizam esses produtos químicos 
de forma diferente dos seres humanos. Os testes também são afetados por outras diferenças entre 
espécies.

Mais de 40 anos se passaram entre o início da fabricação de PBDEs e a adoção de um controle 
regulatório significativo. Há muitas razões para este atraso, mas as deficiências dos testes convencionais 
foram fundamentais, como é mostrado no Quadro 1.

19 Pestana CR, Borges KB, da Fonseca P, Palma de Oliveira D (2008) Risco ambiental da aplicação de éteres de difenilas polibromadas como retardantes de chama. 
Revista Brasileira de Toxicologia 21, n.2, 41-48  
http://iah.iec.pa.gov.br/iah/fulltext/lilacs/revbrastoxicol/2008v21n2/revbrastoxicol2008v21n2p41-48.pdf

20 DiGangi J, Strakova J (2011). A survey of PBDEs in recycled carpet padding. Report by the International POPs Elimination Network (IPEN).  
http://ipen.org/cop5/wp-content/uploads/2011/04/POPs-in-recycled-carpet-padding-23-April-20111.pdf

QUAdRO 1
Limitações de testes em animais 
que atrasaram a regulamentação de 
retardantes de chama PBdE21

• Os testes com animais demoravam para 
produzir resultados.

• A regulamentação foi adiada porque a 
interpretação dos resultados foi dificultada 
por diferenças entre espécies quanto à 
gravidez, ao desenvolvimento fetal e ao 
metabolismo e excreção.

• Como os testes utilizaram doses de 
substância químicas muito superiores à 
exposição humana real, a relevância de seus 
resultados foi questionada.

• Os pontos de terminação selecionados para 
os testes com animais eram insensíveis à 
toxicidade que ocorre em doses baixas e não 
a revelavam, produzindo uma falsa sensação 
de segurança.

O exemplo dos PBDEs não é único. As incertezas 
dos testes com animais causaram longos atrasos 
na regulamentação de muitas substâncias 
tóxicas (como PCBs, benzeno, amianto, tabaco e 
aditivos alimentares22), e controvérsias contínuas 
sobre a relevância desses testes para produtos 
químicos suspeitos de toxicidade em humanos 
(como o bisfenol A). As pessoas continuam 
expostas a produtos químicos inseguros 
enquanto uma sequência aparentemente 
interminável de testes e retestes ocorre. Em 
outros casos, porém, a comercialização de 
substâncias foi desnecessariamente restringida 
em razão da dificuldade de interpretação de 
testes com animais até que uma prova final 

21 Suvorov A, Takser L (2008). Facing the challenge of data transfer from animal 
models to humans: The case of persistent organohalogens. Environmental 
Health 7, 58-75.

22 Johnson FM (2002). How many food additives are rodent carcinogens? Environ-
mental & Molecular Mutagenesis 39, 69-80.

de sua segurança para humanos pudesse ser 
estabelecida.23 

O mesmo ocorre no desenvolvimento de 
medicamentos. Enquanto nove em cada 10 
novos medicamentos aprovados em testes com 
animais são considerados subsequentemente 
inseguros ou ineficazes para pacientes 
humanos,24 igualmente muitos medicamentos 
potencialmente seguros e eficazes são perdidos 
porque são eliminados em testes defeituosos 
com animais.

O tamanho importa

Diferenças de tamanho entre os humanos e 
roedores influenciam os efeitos das substâncias 
no corpo e dificultam a interpretação dos 
dados, exigindo a adoção de uma abordagem 
denominada "dimensionamento". O 
dimensionamento visa compensar as diferenças 
relacionadas ao tamanho na taxa em que as 
drogas ou produtos químicos circulam para 
os órgãos do corpo e são metabolizados 
e excretados pelo corpo. Fatores baseados 
no peso corporal, frações do peso corporal, 
área superficial do corpo, taxa metabólica e 
expectativa de vida têm sido propostos, mas 
ainda não há um consenso sobre qual seria mais 
preditivo (Quadro 2). Segundo a Food and Drug 
Administration dos EUA, "não há evidências que 
apoiem" a noção convencional de um fator de 
dimensionamento fixo ou universal.25

23 Um exemplo é a sacarina adoçante artificial, que foi considerada uma substân-
cia cancerígena com base nos resultados de testes em ratos machos. Posterior-
mente, ela foi retirada da lista quando se percebeu que os seres humanos não 
são suscetíveis ao efeito cancerígeno observado em ratos machos (mas não em 
fêmeas). Diretoria da Comissão Europeia-Geral III Comitê Científico da Indústria 
da Alimentação (1997). Anexo III ao Documento III/5157/97 CS/ADD/EDUL/148-
FINAL: Parecer Sobre a Sacarina e Seus Sais de Sódio, Potássio e Cálcio.

24 FDA (2004). Innovation or Stagnation: Challenge and opportunity on the critical 
path to new medical products. http://www.fda.gov/ScienceResearch/SpecialTop-
ics/CriticalPathInitiative/ucm076689.htm

25 Mahmood I (2010). Theoretical versus empirical allometry: Facts behind theories 
and application to pharmacokinetics. Journal of Pharmaceutical Sciences 99, 
2927-2933.
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QUAdRO 2
As diferenças de tamanho afetam 
os efeitos tóxicos – mas um fator de 
dimensionamento universal é enganoso

• O volume de sangue de uma pessoa é 
2.000 vezes maior que o de um rato, mas 
o coração humano bombeia cerca de 300 
vezes mais sangue por minuto do que o 
coração de um rato.

• Animais maiores (como os seres humanos) 
possuem mais células suscetíveis aos efeitos 
tóxicos do que animais de pequeno porte.

• Os brasileiros vivem cerca de 37 vezes mais 
do que os ratos de laboratório (74 anos 
contra 2 anos). 

• O peso médio de um latino-americano (67,9 kg) 
é 2.263 vezes maior do que o de um rato (30 g)

• A área superficial média do corpo humano é 
aproximadamente 231 vezes maior que a de um 
camundongo e 65 vezes maior que a de um rato*.

• As taxas de divisão celular em ratos e 
camundongos são aproximadamente o 
dobro das de seres humanos; isso afeta as 
reações imunes e a frequência das mutações 
(e cânceres) em resposta a medicamentos e 
produtos químicos tóxicos.

*US FDA (2005). Guidance for Industry: Estimating the Maximum Safe Starting 
Dose in Initial Clinical Trials for Therapeutics in Adult Healthy Volunteers. 
www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/
Guidances/ucm078932.pdf

Megadosagem

Como os roedores têm baixa expectativa 
de vida, a duração de um teste químico é 
limitada. O desenvolvimento de alguns efeitos 
tóxicos, como o câncer, demora algum tempo. 
Consequentemente, os testes com roedores 
não podem ser tornados suficientemente 
sensíveis para detectar os efeitos tóxicos 
das doses baixas e prolongadas de produtos 
químicos a que os seres humanos geralmente 
estão expostos.

Para tentar maximizar a sensibilidade, os 
testes convencionais de câncer (e outros) são 
realizados utilizando doses extremamente 
altas. No entanto, é extremamente raro que 
pessoas ou animais sejam expostos a produtos 
químicos tóxicos em tais megadosagens. A 
estimativa dos efeitos de baixas exposições 
químicas em seres humanos no mundo real 
com base nos resultados da megadoses em 
ratos e ratazanas em laboratório envolve 
grandes margens de erro e incerteza.26 Por 
exemplo, os retardadores de chamas bromados 
(descritos anteriormente) foram testados 
em animais com doses de magnitude muito 
superior à exposição humana, “impedindo a 
transferência direta dos resultados de animais 
para estudos humanos”, segundo especialistas 

26 Por exemplo, com megadosagens de produtos químicos, as enzimas funcionam 
de forma diferente, os produtos químicos podem ser metabolizados de diferen-
tes formas, mecanismos de desintoxicação podem falhar e sistemas de órgãos 
podem ser oprimidos.
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canadenses.27 

Um teste de câncer de substância química ou 
medicamento requer cerca de cinco anos para 
projetar, conduzir e analisar e usa pelo menos 
800 ratos e camundongos, a um custo de até 
R$ 8 milhões. Claramente, esse método de 
teste ineficaz é inadequado para avaliar o risco 
cancerígeno de milhares de produtos químicos, 
pesticidas e medicamentos.

Cientistas regulatórios de todos esses 
setores têm relatado dificuldades para 
interpretar os dados produzidos por 
esses testes pouco realistas baseados em 
"megadoses".28, 29 Consequentemente, as 
agências reguladoras são forçadas a recorrer 
a classificações vagas e neutras (como 
“inclassificável” ou “possível carcinógeno 
humano”) para muitos produtos químicos 
testados. Essas designações são praticamente 
inúteis do ponto de vista da saúde pública e, 
no que se refere ao bem-estar dos animais, 
em 2008 esses testes sujeitaram 20.807 
animais a sofrimentos intensos e prolongados 
na UE.30 

Misturas químicas

Os seres humanos e animais selvagens são 
expostos a coquetéis químicos complexos, 
mas a avaliação de riscos baseia-se quase que 
inteiramente em testes de substâncias isoladas, 
27 Suvorov A, Takser L (2008). Facing the challenge of data transfer from animal 

models to humans: The case of persistent organohalogens. Environmental 
Health 7, 58-75.

28 Pastoor T, Stevens J (2005). Historical perspective of the cancer bioassay. Scand 
J Work Environ Health 31 (suppl 1),129-140. 

29 Gaylor DW (2005). Are tumour incidence rates from chronic bioassays telling 
us what we need to know about carcinogens? Regulatory Toxicology and 
Pharmacology 41,128-133. 

30 Comissão Europeia (2010). Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão 
(versão corrigida): Accompanying document to the report from the Commission 
to the Council and the European Parliament. Sixth Report on the Statistics on 
the Number of Animals used for Experimental and other Scientific Purposes in 
the Member States of the European Union. http://ec.europa.eu/environment/
chemicals/lab_animals/pdf/sec_2010_1107.pdf

principalmente em animais, embora algumas 
combinações químicas possam ter efeitos 
excessivamente tóxicos. 

De acordo com um relatório produzido em 
2009 pela Comissão Europeia:31 

“Há um consenso no campo da toxicologia 

de misturas de que a abordagem habitual de 

avaliação de riscos de substâncias isoladas pode 

ser muito simplista. Há o perigo de que o risco de 

produtos químicos para a saúde humana e o meio 

ambiente seja subestimado.”

A toxicologia do século XXI utiliza testes 
avançados, “Há um consenso no campo da 

31 Kortenkamp A, Backhaus T, Faust M (2009). State of the Art Report on 
Mixture Toxicity: Final Report. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/pdf/
report_Mixture%20toxicity.pdf

toxicologia de misturas de que a abordagem 
habitual de avaliação de riscos de substâncias 
isoladas pode ser muito simplista. Há o perigo de 
que o risco de produtos químicos para a saúde 
humana e o meio ambiente seja subestimado.” 

 LIMITAÇõES ECONôMICAS E dE  
RECURSOS dOS TESTES EM ANIMAIS

Todos os setores da indústria precisam reduzir 
os custos crescentes de desenvolvimento de 
novos produtos e ingredientes e de avaliação 
de segurança dos já existentes. Examinaremos 
aqui exemplos dos setores de medicamentos, 
produtos químicos e pesticidas para ilustrar as 
exigências impostas à experimentação animal 

a fim de obter resultados que, mesmo assim, 
não fornecem os dados necessários para uma 
regulamentação eficaz.

Medicamentos

Em 2004, o custo médio para desenvolver e 
testar um novo medicamento era de US$ 900 
milhões (R$ 1,9 bilhão).32 Em 2008, em uma 
estimativa por baixo, era de US$ 1.394 milhões 
(R$ 2,9 bilhões) 33. O tempo transcorrido entre 
o desenvolvimento e a comercialização de 
um novo medicamento bem-sucedido varia 
de 10 a 13 anos. Mesmo assim, 92% dos 
novos medicamentos que são aprovados nos 
testes com animais não conseguem chegar ao 
mercado, principalmente por causa da toxicidade 
imprevista ou ineficácia em seres humanos.34

Isso significa que a maioria dos demorados 
e onerosos testes de segurança médica que 
atualmente causam sofrimento a cerca de 

32 Kola I, Landis J (2004). Can the pharmaceutical industry reduce attrition rates? 
Nature Reviews Drug Discovery 3, 711-715.

33 Munos B (2009). Lessons from 60 years of pharmaceutical innovation. Nature 
Reviews Drug Discovery 8, 959-968.

34 US FDA (2004). Innovation or Stagnation: Challenge and Opportunity on the 
Critical Path to New Medical Products. http://www.fda.gov/ScienceResearch/
SpecialTopics/CriticalPathInitiative/ucm076689.htm
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meio milhão de animais a cada ano na UE35 
não identificam efeitos tóxicos encontrados 
posteriormente em seres humanos durante 
os ensaios clínicos. Essa taxa de falhas 
aumenta maciçamente os custos gerais e 
também acarreta riscos à saúde dos pacientes 
nos ensaios clínicos. As taxas de inovação 
medicamentosa bem-sucedida atuais são as 
mesmas de 50 anos atrás.

Na Alemanha, o número de animais utilizados em 
laboratórios a cada ano diminuiu de 2,7 milhões 
em 1989 para 1,6 milhão em 1999. A redução 
ocorreu principalmente no desenvolvimento 
de medicamentos, em que o uso de animais 
diminuiu 50% devido à introdução de técnicas de 
biologia molecular e genética, incluindo modelos 
de cultura celular e tissular que permitem uma 
triagem extremamente rápida de milhares de 
novos candidatos a fármacos.36

Produtos químicos

A "lacuna de dados sobre substâncias 
químicas" descreve a falta de informações de 

35 529.497 animais foram utilizados para “testes de produtos/substâncias ou apa-
relhos para odontologia e medicina humana e medicina veterinária” de acordo 
com as estatísticas da UE de uso de animais para 2008. http://ec.europa.eu/
environment/chemicals/lab_animals/pdf/sec_2010_1107.pdf

36  Spielmann, H (2002). Animal use in the safety evaluation of chemicals: harmo-
nization and emerging needs. ILAR Journal 43(suppl.), S11-S17.

segurança adequadas sobre dezenas de milhares 
de substâncias químicas no ambiente às quais 
as pessoas e animais estão expostos. Foi esse 
acúmulo preocupante de substâncias químicas não 
avaliadas que ajudou a desencadear a introdução 
da norma REACH na UE. Como é explicado pelo 
Dr. Richard Judson e colegas da EPA dos EUA:37 

“Essa lacuna de dados é devida, em grande parte, ao 

alto custo e ao tempo necessário para realizar testes 

em animais usando roedores e de outras espécies. 

Um conjunto completo de testes regulatórios para 

um único produto químico (incluindo testes de 

carcinogenicidade e toxicidade crônica, reprodutiva 

e desenvolvimental) usa milhares de animais e custa 

milhões de dólares. Além disso, testes tradicionais em 

animais frequentemente geram informações limitadas 

sobre o mecanismo de ação e, consequentemente, 

sobre os caminhos celulares que podem levar à 

toxicidade em seres humanos."

Em 2008, 82.434 animais foram utilizados 
na UE para testar a segurança de produtos 
químicos industriais. Esse número tende a 
aumentar substancialmente quando a norma 
REACH for implementada e a lista de produtos 
químicos pré-1981 insuficientemente testados 
começar a ser colocada em dia.

A Agência Europeia de Substâncias Químicas 
afirma que, nos termos da norma REACH, cerca de 
nove milhões de animais serão usados nos testes 
laboratoriais necessários, que deverão custar €1,3 
bilhão (R$ 3,6 bilhões).38 Outras estimativas são 
muito mais elevadas: usando testes convencionais, 
a REACH pode custar diretamente à indústria  

37 Judson RS, Houck KA, Kavlock RJ, et al. (2010). In vitro screening of envi-
ronmental chemicals for targeted testing prioritization: The ToxCast project. 
Environmental Health Perspectives 118, 485-492.

38 Agência Europeia de Produtos Químicos (2009). Comunicado de Imprensa 28 
de agosto de 2009. http://echa.europa.eu/doc/press/pr_09_11_animal_test-
ing_20090828.pdf

€ 3,08 bilhões (R$ 8,5 bilhões) e utilizar mais de 
45 milhões de animais nos próximos 15 anos.39 
EEm 2011, a BASF, maior fabricante de substâncias 
químicas do mundo, previu que seus custos totais 
de REACH ao longo de 11 anos seriam de € 500 
a 550 milhões (R$ 1,3 a 1,5 bilhão), dos quais a 
maior parte refere-se a testes com animais.40

Existem aproximadamente 800 fabricantes 
de substâncias químicas operando no Brasil, 
que estarão investindo R$ 55 bilhões entre 
2010 e 201441. É essencial que testes de 
segurança sejam modernizados para manter a 
competitividade e a reputação da indústria. 

39 Rotroff DM, Wetmore BA, Dix DJ, et al. (2010). Incorporating human dosimetry 
and exposure into high-throughput in vitro toxicity screening. Toxicological 
Sciences 117, 348-358.

40 A Sociedade da Indústria Química. 
http://www.soci.org/Chemistry-and-Industry/CnI-Data/2011/2/REACHing-for-
a-price-tag

41 http://www.vettaquimica.com.br/noticias/setor-quimico-planeja-investir-us-
26-bi-ate-2014

Agroquímicos

Os produtos agroquímicos (pesticidas, 
inseticidas e fungicidas) são projetados 
para serem tóxicos a pragas agrícolas, mas 
idealmente não a humanos ou animais de 
espécies que não sejam seus alvos. Eles 
são aplicados em ambiente mais amplo, 
contaminam as vias navegáveis e podem 
permanecer como resíduos em alimentos e 
ração de animais. 

de acordo com os regulamentos da UE, mais 
de 10.000 animais podem ser usados para 
testar cada novo ingrediente químico ativo 
em um produto. Em 2008, a indústria na EU 
usou 74.000 animais em testes que podem 
ser longos, caros e de difícil interpretação 
para a segurança humana. Embora não haja 
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estatísticas disponíveis no Brasil, os números 
são provavelmente da mesma ordem que os da 
UE, uma vez que a ANVISA exige os mesmos 
testes na Portaria N° 03/MS/SNVS de 16 de 
janeiro de 1992.

Por estes motivos, o desenvolvimento de 
pesticidas novos e mais seguros provavelmente 
será comprometido, a menos que técnicas 
avançadas de teste e análise de dados sejam 
implementadas.

 LIMITAÇõES REGULATóRIAS  
dE TESTES EM ANIMAIS

As agências federais brasileiras têm a 
responsabilidade de avaliar a segurança de 
produtos e substâncias químicas. Suas decisões 
envolvem avaliações de riscos baseadas 
em dados de testes de segurança e níveis 
prováveis de exposição humana (trabalhadores, 
consumidores, transeuntes) e animal aos 
produtos em questão. As substâncias químicas 
e outros produtos devem ser classificados e 
rotulados quanto a perigos específicos, as 
utilizações seguras devem ser especificadas e 
as aplicações inseguras devem ser controladas.

Nas últimas décadas, houve uma explosão 
de produtos manufaturados, especialmente 
produtos contendo substâncias químicas 
sintéticas. Ao mesmo tempo, os cidadãos têm 
exigido, com razão, padrões mais elevados 
de segurança. Novos tipos de toxicidade 
(como distúrbios endócrinos e efeitos sobre o 
neurodesenvolvimento) têm sido reconhecidos 
e formas químicas e físicas inteiramente novas, 
como os nanomateriais, têm sido sintetizadas. 
Na medicina, novas terapias incluem drogas 

à base de proteínas (por exemplo, anticorpos) 
que são altamente específicas da espécie, o 
que dificulta os testes de segurança e eficácia 
em outras espécies animais (vide o Capítulo 
3). Os benefícios potenciais de todos esses 
produtos são animadores, mas as questões 
de avaliação de segurança permanecem 
problemáticas.

A toxicologia convencional tem enfrentado 
dificuldades para responder às novas 
exigências regulatórias, pois os testes em 
animais são lentos, utilizam recursos intensivos 
e estão sujeitos a muitos problemas científicos. 
Os testes com resultados inconclusivos 
geralmente são repetidos, o que pode 
ocorrer várias vezes com substâncias de 
alto valor, levando a um acúmulo de dados 

frequentemente conflitantes.42 No caso do 
solvente tricloroetileno, foram realizadas 29 
avaliações de risco dos mesmos dados de teste 
de câncer. Isso resultou em quatro classificações 
contraditórias do produto químico como um 
risco de câncer, em parte devido a divergências 
sobre a relevância para humanos de testes de 
câncer a longo prazo em roedores.43 

A experimentação animal não segue as normas 
precaucionárias nem oferece proteção adequada 
aos cidadãos e ao meio ambiente. Na verdade, em 
muitos casos – como os do bisfenol A, amianto, 
subprodutos da cloração da água e retardadores 
de chamas bromados – a interminável busca 

42 Por exemplo, pelo menos onze testes de câncer em roedores foram realizados 
para o benzeno. EPA (1998). Carcinogenic Effects of Benzene: An Update. 
EPA/600/P-97/001F.

43 Rudén C (2001). Interpretations of primary carcinogenicity data in 29 trichloro-
ethylene risk assessments. Toxicology 169, 209-225.

por dados conclusivos a partir de testes com 
animais tem dificultado a avaliação do risco e o 
controle regulatório, além de provocar a exposição 
desnecessária de pessoas a riscos tóxicos. 

Nanomateriais

Devido ao tamanho microscópico dos 
nanomateriais,44 suas propriedades – 
físicas, químicas e biológicas – podem ser 
significativamente diferentes daquelas da 
mesma substância em seu tamanho normal 
"a granel". Essas diferenças variam de acordo 
com o tipo de nanomaterial e são fortemente 
influenciadas pelo contexto físico em que 
ele é utilizado. Essas propriedades novas e 
distintas podem oferecer benefícios médicos 
e econômicos, mas também tendem a exercer 
efeitos imprevisíveis e pouco compreendidos 
sobre a saúde humana e a segurança 
ambiental. 

A venda de produtos contendo 
nanomateriais está aumentando 
exponencialmente. Calcula-se que o tamanho 
do mercado mundial para esses produtos 
crescerá de US$ 225 bilhões para 3 trilhões 
(de R$ 478 milhões para 6,3 trilhões) entre 
2009 e 2015.45 O Brasil está se preparando 
para assumir uma posição de liderança 
global em nanotecnologias, que ocupam um 
lugar de destaque na Estratégia Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Inovação para 2012-
2015. Nesse documento, o MCTI promete 
criar “politicas agressivas para aumentar 
substancialmente o numero de empresas 

44 Nanomateriais são substâncias com tamanho inferior a 100 nanômetros em ao 
menos uma dimensão (um nanómetro é um mil milionésimos de um metro.

45 http://www.inovacao.unicamp.br/destaques/riscos-de-nanomateriais-ainda-sao-
muito-pouco-conhecidos-alerta-academia-de-ciencias-dos-eua
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com P&D em Nanotecnologia”.46 No entanto, 
atualmente os nanomateriais estão sujeitos 
apenas a controles genéricos no Brasil (assim 
como na UE e nos EUA) de acordo com as 
estruturas normativas existentes (por exemplo, 
para produtos químicos, farmacêuticos, 
cosméticos). Não há métodos de teste 
validados especificamente para nanomateriais. 
Para testar apenas os nanomateriais já em uso 
com métodos convencionais usando animais, 
as estimativas de custo variam de US$ 249 
milhões a 1,18 bilhão (R$ 530 milhões a 2,34 
bilhões) e o tempo necessário provavelmente 
variará de 34 a 53 anos.47 

46 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (2012). Estrategia Nacional 
de Ciencia, Tecnologia e Inovacao 2012 ia, Te. http://www.mct.gov.br/
upd_blob/0218/218981.pdf

47 Choi JY, Ramachandran G, Kandlikar M (2009). The impact of toxicity testing 
costs on nanomaterial regulation. Environmental Science and Technology 43, 
3030-3034.

A Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI) já advertia, em um relatório 
publicado em 2011, que:

“De modo geral, a literatura sobre as questões de 

segurança da nanotecnologia, sobretudo aquelas 

ligadas à toxicologia, é muito contraditória, 

não apenas pela natureza dos sistemas 

nanoestruturados, que têm suas expressões 

fortemente dependentes do tamanho, mas 

também da morfologia, do método de preparação, 

da pureza e do protocolo dos testes utilizados.”48 

O mesmo relatório concluiu que:

“...existe um gap emergente entre os importantes 

avanços comerciais que estão ocorrendo no 

setor e as expectativas da comunidade para 

salvaguardas regulatórias e proteções. Conclui-

se que há, neste momento, uma inevitável 

necessidade de esclarecimento das políticas 

fundamentais, das fronteiras regulatórias e legais, 

que são cruciais para que possamos participar da 

“idade da nano” e, com isso, começar a examinar 

criticamente marcos regulatórios potenciais, nos 

quais esta tecnologia possa evoluir. (...) Ficou 

patente a falta, em nosso país, de informação 

sobre as questões ligadas à nanossegurança e 

uma visão mais realista da nanotecnologia que, 

enquanto tecnologia emergente, traz problemas 

novos, novos desafios que requerem abordagens 

inovadoras e, muitas vezes, jamais conjeturadas.”

Apesar dessas advertências claras e 
da chamada à inovação, nenhuma 
regulamentação específica destes materiais 
está prestes a ser proposta. A UE tem batido 
na mesma tecla. De acordo com um parecer 

48 Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2011), Nanotecnologias: 
subsídios para a problemática  dos riscos e regulação. http://www.inomat.iqm.
unicamp.br/images/relatorio%20NanoRiscos.pdf

de 2006 do Comitê Científico sobre Riscos 
de Saúde Emergentes e Recentemente 
Identificados (SCENIHR) da UE:49

“...os conhecimentos e dados relativos à 

caracterização de nanopartículas, sua detecção 

e medição, o destino (e especialmente a 

persistência) de nanopartículas nos seres humanos 

e no meio ambiente e todos os aspectos da 

toxicologia e toxicologia ambiental relacionados 

às nanopartículas são insuficientes para permitir a 

execução de avaliações de risco satisfatórias para 

populações e ecossistemas.” 

Os resultados de testes em animais até 
agora mostraram propriedades potencialmente 
perigosas dos nanomateriais (vide o Quadro 
3); mas, como sempre, a relevância dos dados 
animais para seres humanos é desconhecida. 

de acordo com a Organização para a 
Cooperação e desenvolvimento Econômico 
(OCdE), 13 nanomateriais já são, ou estão 
prestes a ser, comercializados.50 Mais de 
600 produtos contendo nanomateriais estão 
disponíveis atualmente no mercado global. 
Alguns desses produtos são projetados para 
entrar em contato com nossos alimentos 
e bebidas; alguns podem migrar para os 
alimentos, com efeitos potencialmente tóxicos; 
outros são aplicados à nossa pele. Os exemplos 
incluem garrafas de cerveja de polietileno 
com uma barreira gasosa de nano-argila; 
recipientes de polipropileno para alimentos 

49 SCENIHR (2006). Modified Opinion: The Appropriateness of Existing Methodologies 
to Assess the Potential Risks Associated with Engineered and Adventitious 
Products of Nanotechnologies. SCENIHR/002/05.

50 OCDE (2010). Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials No. 27. 
List of Manufactured Nanomaterials and List of Endpoints for Phase One of 
the Sponsorship Programme for the Testing of Manufactured Nanomaterials: 
Revision. ENV/JM/MONO(2010)46.

com nano-prata antimicrobiana; protetores 
solares e películas plásticas para embalagens 
de alimentos contendo nano-óxido de zinco.51 

No momento, a situação é circular: é 
necessário comprovar que os nanomateriais 
são seguros para os seres humanos e o meio 
ambiente; as estruturas e métodos de teste 
existentes são inadequados; as propriedades e 
o comportamento dos nanomateriais não são 
suficientemente compreendidos; mesmo assim, 
o desenvolvimento das nanotecnologias é 

51 Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (2009). Scientific Opinion 
on the Potential Risks Arising from Nanoscience and Nanotechnologies on Food 
and Feed Safety. The EFSA Journal 958,1-39.

QUAdRO 3
Propriedades potencialmente 
perigosas de nanomateriais

Em testes com animais, constatou-se que os 
nanomateriais:

• Atravessam o revestimento nasal e 
penetram no cérebro.

• Deslocam-se dos pulmões (após a 
inalação) para o fígado, o baço e  
os linfonodos.

• Causam mutações genéticas que podem 
levar ao câncer.

• Causam inflamação dos pulmões.
• Alteram a forma e o comportamento  

de proteínas importantes no sangue e  
no cérebro.

• Exibem bioacumulação em alguns  
animais, podendo concentrar-se na  
cadeia alimentar.

• Possuem efeitos tóxicos e mesmo letais  
em alguns micro-organismos, crustáceos  
e peixes.
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fortemente apoiado pelo Estado, nanomateriais 
já estão no mercado e os fabricantes estão 
planejando muitos mais.

Recomendamos que as autoridades brasileiras 
e internacionais iimponham uma moratória ao 
uso de nanomateriais em produtos até que testes 
e métodos de avaliação de risco adequados 
estejam disponíveis.

Produtos químicos causadores de distúrbios 
endócrinos: Bisfenol A

No início de 1990, alterações incomuns no 
desenvolvimento de aves, peixes e outras 
populações de animais selvagens foram uma 
nova fonte de preocupação. As alterações, que 
incluíam redução da capacidade reprodutiva, 
comportamento alterado e problemas de 
tireoide, eram particularmente perceptíveis 
na prole de animais adultos expostos a 
determinadas substâncias químicas. Esses 
produtos químicos foram denominados 
"disruptores endócrinos" porque seus 
principais efeitos tóxicos eram mediados 
através dos sistemas hormonais (endócrinos).

Bisfenol A, um dos produtos químicos  
produzidos em maior volume em todo o 
mundo, é usado em revestimentos de latas 
de tinta, mamadeiras e outros produtos 
plásticos, películas plásticas para embalagem 
de alimentos e muitas outras utilidades. Mais 
de 100 toneladas de bisfenol A são liberadas 
na atmosfera a cada ano durante a produção. 
Mais de 90% das pessoas são expostos ao 
bisfenol A a longo prazo. 52

desde 2000, foram realizados mais de 

52 Vandenberg LN, Chauhoud I, Heindel JJ, et al. (2010). Urinary, circulating and 
tissue biomonitoring studies indicate widespread exposure to bisphenol A. 
Environmental Health Perspectives 118, 1055-1070.

1.000 estudos de bisfenol A em animais, com 
resultados controversos. Os toxicologistas 
presumiram que os resultados dos testes de 
alta dosagem poderiam ser extrapolados para 
doses baixas, com um limiar seguro abaixo 
do qual não haveria nenhum efeito tóxico, 
mas não encontraram nenhuma dose baixa 
segura. Eles também esperavam que uma dose 
aumentada produzisse um aumento normal 
dos efeitos tóxicos, mas às vezes ocorria o 
contrário.53

diferentes espécies e raças de animais 
reagiram com sensibilidades diferentes ao 
produto químico. Por exemplo, o bisfenol A 
pode causar alargamento do útero e da vagina 
em roedores, bem como proliferação de células 
anormais e secreção mucosa. No entanto, ratos 
Sprague-Dawley são altamente resistentes, 
enquanto ratos Fisher-344 são altamente 
sensíveis a esses efeitos do bisfenol A.54 Não 
se sabe qual raça ou espécie, se houver, pode 
prever os efeitos em seres humanos. 

Animais recém-nascidos e fetos em 
desenvolvimento são mais suscetíveis a efeitos 
disruptores endócrinos, mas a realização de 
estudos clássicos com animais ao longo de 
várias gerações é dispendiosa e demorada – e 
não fornece respostas claras para as questões 
de segurança humana.55 

A controvérsia se adensa devido à falta de 
informações detalhadas sobre exposições 

53 Vandenberg LN, Maffini MV, Sonnenschein C, et al. (2009). Bisphenol A and 
the great divide: A review of controversies in the field of endocrine disruption. 
Endocrine Reviews 30, 75-95.

54 Spearow JL, Barkley M (2001). Reassessment of models used to test xenobiot-
ics for oestrogenic potency is overdue: Opinion. Human Reproduction 16, 
1027-1029.

55 Vandenberg LN, Maffini MV, Sonnenschein C, et al. (2009). Bisphenol A and 
the great divide: A review of controversies in the field of endocrine disruption. 
Endocrine Reviews 30, 75-95.

humanas.56 Novas fontes de exposição ainda 
estão sendo descobertas, como recibos com 
cópia térmica (sem papel carbono), lixiviação 
do bisfenol A a partir de livros infantis e sua 
presença em filtros de cigarro. 

Um estudo sobre bisfenol A realizado em 2008 
pela Food and Drug Administration (FDA) dos 
EUA e a Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos (AESA) concluiu que os níveis 
atuais de exposição humana eram seguros. 
Essas conclusões, no entanto, foram baseadas 
nos dados de um pequeno número de estudos 
com animais, que alguns cientistas criticaram. 
Além disso, os poucos resultados de testes 
escolhidos pela FDA e AESA como definitivos 
eram refutados pelos resultados de centenas 
de estudos publicados na literatura aberta.57

56 Bucher JR (2009). Bisphenol A: Where to now? Environmental Health Perspec-
tives 117, A96.

57 Hunt PA, Susiarjo M, Rubio C, et al. (2009). The bisphenol A experience: A 
primer for the analysis of environmental effects on mammalian reproduction. 
Biology of Reproduction 81, 807-813.

Em 2010, a AESA informou que a ingestão diária 
estabelecida para seres humanos era segura e não 
havia evidências convincentes de que o bisfenol A 
causa toxicidade neurocomportamental.58 Em 2012, 
porém, a AESA iniciou uma reavaliação completa 
dos riscos à saúde humana com base em rotas de 
exposição recém-descobertas e na questionável 
relevância dos dados de testes de baixas doses 
em roedores. No Brasil, o uso de bisfenol A na 
fabricação de mamadeiras e a importação de 
mamadeiras que contenham bisfenol A são 
proibidos, mas ele ainda é permitido em materiais 
que entram em contato com os alimentos, como 
também ocorre na UE, nos EUA e no Japão. As 
intermináveis controvérsias e reavaliações tendem 
a continuar, a menos que – e até que – a avaliação 
da segurança dos disruptores endócrinos e outros 
produtos químicos seja modernizada. 
58 EFSA (2010). Scientific Opinion on Bisphenol A: Evaluation of a Study Investi-

gating its Neurodevelopmental Toxicity, Review of Recent Scientific Literature 
on its Toxicity and Advice on the Danish Risk Assessment of Bisphenol A. EFSA 
Journal 8, 1829-1939.
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Testes no Século XXI – Mais 
seguro para todos nós

A publicação do crucial relatório de 2007 do National Research Council (NRC) 
dos EUA59  resultou na adoção de uma nova abordagem para testes de segurança 
e avaliações de riscos. Conforme explicado pelo NRC, a estratégia convencional 
de dosar animais com produtos químicos e avaliar os sinais resultantes de 
intoxicação “é tão demorada e requer tantos recursos que dificilmente poderia 
dar conta dos muitos desafios enfrentados hoje em dia”. 

59 Comitê sobre Testes de Toxicidade e Avaliação de Agentes Ambientais, National Research Council (2007). Toxicity Testing in the 21st Century: A Vision and a Strategy. 
ISBN: 978-0-309-10988-8.

Em vez do envenenamento de animais, o 
relatório do NRC desenvolveu uma abordagem 
científica e relevante para seres humanos com 
quatro elementos fundamentais:

1. Caracterização química: conhecimento 
das propriedades físicas e químicas 
das substâncias e de como elas estão 
relacionadas aos perigos potenciais

2. Determinação dos efeitos das substâncias de 
teste sobre as vias bioquímicas importantes 
dentro e entre as células humanas, 
avaliados com métodos avançados e de alto 
rendimento baseados em células humanas

3. Testes aprofundados (direcionados) sempre 
que necessário para esclarecer incertezas e 

investigar possíveis metabólitos tóxicos
4. Modelagem computacional de 

relacionamentos entre doses químicas e 
efeitos para permitir a tomada de decisões 
sobre avaliações de riscos.

A função das principais vias bioquímicas é 
manter as atividades celulares normais, controlar 
a comunicação entre as células e permitir que 
as células se adaptem às mudanças. As vias 
são "perturbadas" pelos produtos químicos 
tóxicos, acarretando efeitos colaterais em 
todo o organismo. Uma vantagem de avaliar 
a toxicidade em nível molecular e celular é a 
capacidade de estudar células e componentes 
subcelulares de seres humanos em vez de usar 
animais substitutos, o que elimina os problemas 
de diferenças entre espécies.

Os cientistas do NRC entenderam claramente 
que revoluções recentes na biologia e 
biotecnologia não foram devidamente 
integradas aos testes de segurança regulatória. 
Eles propuseram que, se a nova toxicologia 
fosse lastreada em métodos computacionais 
e celulares (in vitro), automatizados sempre 
que possível, isso permitiria o desenvolvimento 
de um toxicologia de base verdadeiramente 
científica, além de permitir um aumento 
substancial no número de produtos químicos 
que podem ser testados com custo-benefício 
satisfatório. Por exemplo, testes de triagem 
automatizados (de alto-rendimento) agora 
permitem que empresas farmacêuticas façam 
a varredura ou triagem de mais de 100.000 
compostos em um único dia,60 e essas técnicas 
também podem ser aplicadas aos testes de 
segurança. 

60 Andersen ME, Al-Zoughool M, Croteau M, et al. (2010). The future of toxicity 
testing. Journal of Toxicology and Environmental Health, B 13, 163-196.
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Outros componentes da visão do NRC são a 
redução da duração dos programas de teste 
e aumento da eficiência e da flexibilidade, 
agilizando a tomada de decisões regulatórias; 
e, eventualmente, a eliminação dos testes em 
animais, enquanto isso usando menos animais 
e minimizando o sofrimento daqueles que 
continuam a ser usados.

A identificação e caracterização dos riscos 
das substâncias requer testes de segurança 
relevantes e confiáveis. Os avaliadores de riscos 
também precisam saber as fontes, rotas e 
níveis de exposição, que podem ser fornecidos 
por estudos baseados em seres humanos e na 
população. A interação entre identificação de 
riscos, relação dose-resposta e exposição é a 
pedra fundamental da avaliação de riscos.

Por fim, são tomadas decisões regulatórias 
determinando se e como as substâncias 
devem ser autorizadas ou controladas, 
levando em consideração os custos e 
benefícios da autorização de seu uso. Alguns 
efeitos colaterais seriam tolerados em um 
medicamento muito importante e eficaz, mas o 
dano causado por um ingrediente químico em 
um cosmético não pode ser aceitável.

 TESTES dE SEGURANÇA: 
FERRAMENTAS dE PONTA

Quais são os desenvolvimentos revolucionários 
em biologia molecular, química e ciência da 
computação que a NRC propõe para consolidar 
a nova ciência de testes de segurança? As 
"ferramentas" essenciais e suas aplicações são 
explicadas na Tabela 1.

1. Caracterização química

Modelos computacionais de relações 
quantitativas estrutura/atividade (QSAR) para 
produtos químicos proporcionam uma rápida 
triagem inicial ao relacionar propriedades 
moleculares básicas (como solubilidade na 
membrana celular e carga elétrica) à provável 
toxicidade humana e ambiental. 

Por exemplo, existem vários modelos QSAR 
úteis para prever a toxicidade de curto 
prazo para peixes e outros organismos 
aquáticos. A Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
desenvolveu um software de computador e 
orientação para ajudar governos e indústrias a 
utilizar QSAR em grupos de produtos químicos 
relacionados, permitindo a identificação 
de características estruturais relevantes e 
possíveis modos de ação de uma substância 
química específica. O modelo EpiSuite inclui 
uma QSAR que prevê a toxicidade geral (ou 
seja, inespecífica) de produtos químicos para 
peixes. Ele é incluído na caixa de ferramentas 
de aplicação da OECD e tem sido usado para 
examinar grandes quantidades de produtos 
químicos, como os que constam da Lista de 
Substâncias Domésticas do Canadá. Também é 

utilizado pela EPA dos EUA.61 

2. Efeitos sobre vias bioquímicas

Na fase seguinte, são aplicados testes de 
triagem biológica de alto rendimento. Essas 
técnicas geralmente são automatizadas por 
robô usando componentes subcelulares 
(como receptores, enzimas e outras proteínas 
funcionais) e células humanas em cultura de 
tubo de ensaio. Esses testes podem examinar 
milhares de produtos químicos em dezenas de 
doses por dia, fornecendo dados abrangentes 
sobre perturbações das vias bioquímicas 
suscetíveis de causar problemas de saúde. 
Testes de alto rendimento já estão sendo 
utilizados para avaliar substâncias quanto ao 
potencial de danificar o sistema imunológico e 
causar mutações e câncer.62

61 Ankley GT, Bennett RS, Erickson RJ, et al. (2010). Adverse outcome pathways: A 
conceptual framework to support ecotoxicology research and risk assessment. 
Environmental Toxicology and Chemistry 29, 730-741.

62 Andersen ME, Al-Zoughool M, Croteau M, et al. (2010). The future of toxicity 
testing. Journal of Toxicology and Environmental Health B 13, 163-196.

Ferramentas toxicogenomicas63 podem 
ajudar a identificar as vias de toxicidade em 
nível celular, revelando padrões mutáveis de 
atividades genéticas e proteicas resultantes da 
exposição a substâncias químicas. 

As técnicas computacionais de "biologia de 
sistemas" combinam informações celulares 
e moleculares para entender melhor o 
funcionamento de sistemas biológicos mais 
complexos. As ferramentas computacionais são 
usadas para interpretar os novos dados de teste, 
vinculando os produtos químicos a alterações 
genéticas e proteínicas na célula e ajudando a 
associar exposições químicas com doenças em 
seres humanos ou animais selvagens. 

Muitas vias celulares já estão mapeadas e 
dados importantes estão sendo produzidos 
neste exato momento, como é ilustrado pelo 
programa ToxCast nos EUA.

63 Toxicogenomicas integra técnicas modernas de genética em toxicologia, estu-
dando os efeitos dos produtos químicos em todos os genes nas células.
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TABELA 1 – FERRAMENTAS dE TESTE dE SEGURANÇA IN vITRO E COMPUTACIONAL dE PONTA

FerrAmeNtAS CIeNtíFICAS O qUe SãO COmO pODem Ser USADOS PROvávEL SEQUêNCIA 
dE APLICAÇãO

Relações quantitativas estrutura/atividade (QSARs) e métodos 
computacionais semelhantes.

Modelos computacionais e bancos de dados para prever a toxicidade, 
com base na estrutura e propriedades de moléculas químicas e sua 
capacidade de produzir reações a nível celular.

Método de classificação muito rápido e de bom custo-benefício para 
caracterizar produtos químicos e priorizá-los para testes de efeitos 
sobre a saúde humana e o meio ambiente.

Técnicas em nível molecular e celular, como:, ensaios bioquímicos; 
técnicas de fluorescência usando citometria a laser; visualização 
celular de alto teor; sensoriamento eletrônico da atividade celular; 
ensaios de ligação a receptores e ensaios de gene repórter, etc.

Diversos ensaios medindo muitas vias celulares (p. ex.,  sinalização 
endócrina via receptores de estrogênio) e pontos de terminação de 
saúde celular (estresse celular e alterações estruturais, toxicidade 
celular, proliferação celular, etc.)

Ensaios de alto rendimento usando enzimas humanas, receptores, 
canais iônicos e células no tubo de ensaio. Identificar produtos 
químicos que perturbam as vias bioquímicas, causando toxicidade(p. 
ex.,  embriotoxicidade ou câncer).

Ferramentas toxicogenômicas para transcriptomia (p. ex.,  técnicas 
de micromatriz de dNA), proteomia e metabolomia (usando 
espectrometria de massa e espectrometria de ressonância 
magnética). 

Ferramentas biológicas que medem efeitos químicos tóxicos sobre os 
padrões de atividades genéticas, produção de proteínas e metabolismo 
em células inteiras. Fornecem uma ‘impressão digital’ dos efeitos 
químicos.

Examinar produtos químicos quanto a possíveis riscos.
Entender as vias e mecanismos de toxicidade da célula. Identificar 
biomarcadores de toxicidade e exposição.

Modelos adicionais em tubo de ensaio, como enzimas e células do 
fígado para o estudo do metabolismo in vitro; culturas tissulares 
tridimensionais.

Técnicas in vitro para o estudo detalhado de efeitos tóxicos. Isso 
também pode incluir testes de curto prazo em animais. Esferóides 
tissulares 3D, como o tecido cardíaco, são culturas celulares mais 
sofisticadas.

Testes detalhados ou direcionados usados, se necessário, para 
esclarecer as incertezas ou fornecer dados sobre como as substâncias 
são metabolizadas.

Biologia de sistemas. Métodos computacionais para integrar e interpretar dados de vias 
moleculares e celulares e de efeitos químicos sobre essas vias.

Compreender as relações dose-resposta químicas ou medicamentosas 
com base em dados celulares. Interpretar ensaios de triagem. Traduzir 
dados moleculares e celulares para resultados fisiológicos.

Farmacocinéticos baseados em fisiologia (PBPK) e modelos 
computacionais semelhantes.

Modelos de computador que preveem como uma substância será 
absorvida, distribuída, metabolizada ou excretada, usando parâmetros 
humanos e dados celulares.

Prever a absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Relações 
dose-resposta. Prever variações individuais e faixa etária.
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A INICIATIvA dA TOXCAST PARA A TRIAGEM dE SUBSTâNCIAS QUíMICAS

O programa ToxCast da EPA dos EUA está desenvolvendo uma abordagem econômica de triagem para priorizar os testes de milhares de substâncias químicas 
no meio ambiente. 64 

A Fase I do ToxCast analisou mais de 300 produtos químicos, principalmente pesticidas usados em alimentos. Testes de triagem in vitro e computacional, com 
quase 500 parâmetros biológicos, forneceram perfis de atividade ou "assinaturas" de cada produto químico. 

Em 2010, a Fase II do programa começou a triagem de 700 produtos químicos adicionais utilizados em produtos industriais e de consumo, aditivos de 
alimentos e medicamentos. 

O programa ToxCast também está desenvolvendo modelos estatísticos e computacionais para interpretar e integrar dados de toxicidade química, formulando 
um sistema de pontuação numérica. A pontuação de cada produto químico, juntamente com a probabilidade de exposição humana, será usada para priorizar 
cada substância a fim de submetê-la a testes adicionais mais detalhados.

Os cientistas definiram assinaturas de disruptor endócrino para os 300 produtos químicos e os classificaram com base nas pontuações para essas atividades.65 
UUm índice denominado Índice de Prioridade Toxicológica (ToxPi) combina vários resultados de teste e fornece uma visualização e classificação da atividade 
endócrina potencial de cada produto químico. 

Visualmente, o ToxPi representa os riscos químicos como fatias de um círculo, com cada fatia representando um item (ou itens semelhantes) de informação 
sobre um produto químico. Cada fatia é colorida para representar dados agrupados provenientes de testes in vitro relacionados (verde), propriedades químicas 
(laranja) ou vias biológicas (azul). A distância do centro do círculo representa a "intensidade" ou potência de cada atividade química. Por exemplo, na Figura 
1, uma fatia verde claro representando o resultado da atividade do hormônio feminino (estrogênio) para o bisfenol A tem uma extensão maior a partir do 
centro do círculo que a fatia de dados correspondente para tebutiuron. 

O valor prático do ToxCast já foi demonstrado por sua aplicação em um cenário do mundo real: o desastroso vazamento de óleo no Golfo do México após 
a explosão da plataforma de petróleo Deepwater Horizon. Os esforços para acabar com as manchas de óleo envolveram mais de um milhão de galões de 
dispersantes químicos, principalmente surfactantes e solventes, para os quais poucas informações de segurança estavam disponíveis. 

Ferramentas in vitro de alta produtividade do ToxCast permitiram que essas misturas químicas complexas fossem testadas e classificadas de acordo com suas 
prováveis atividades endócrinas e toxicidade celular, com resultados publicados no prazo de um mês. Nenhum animal foi utilizado. De fato, testes em animais são 
incapazes de prover resultados tão rápidos e econômicos, especialmente para misturas químicas. 66 

64 Judson RS, Houck KA, Kavlock RJ, et al. (2010). In vitro screening of environmental chemicals for targeted testing prioritization: The ToxCast project. Environmental Health Perspectives 118, 485-492.
65 Reif DM, Martin MT, Tan SW, et al. (2010). Endocrine profiling and prioritization of environmental chemicals using ToxCast data. Environmental Health Perspectives 118, 1714-1720.
66 Judson RS, Martin MT, Reif DM, et al. (2010). Analysis of eight oil spill dispersants using rapid, in vitro tests for endocrine and other biological activity. Environmental Science and Technology 44, 5979-5985.

3.Testes direcionados

O NRC previu que, que com o novo paradigma, 
o conhecimento das vias bioquímicas afetadas 
por uma substância tóxica seria complementado, 
quando necessário, por testes mais "direcionados". 
Esses testes poderiam esclarecer as incertezas 
sobre vias de toxicidade ou descobrir se uma 
substância é metabolizada para formas tóxicas. 

Estimulada pelo alto nível de falhas de 
medicamentos, a indústria farmacêutica começou 
a implementar métodos de teste avançados 
em seus programas de desenvolvimento de 
novas drogas. Esforços consideráveis têm sido 
investidos no desenvolvimento de testes de 
"alerta antecipado" para detectar e remover 
novas drogas que, de outra forma, passariam 
por anos de desenvolvimento e falhariam em 
um estágio posterior, gerando muito mais custos 
– ou poderiam até ter que ser retiradas do 
mercado após a comercialização.

Existem diretrizes orientando a realização 
de testes de novas moléculas medicinais para 
detectar uma ampla gama de toxicidades 
potenciais. Um exemplo importante é a 
segurança cardiovascular (o medicamento 
afeta o coração ou a circulação sanguínea?). 
No passado, os efeitos cardiovasculares não 
eram avaliados até um estágio posterior no 
desenvolvimento de um medicamento, utilizando 
ratos e cães e, às vezes, primatas não humanos 
ou porcos. No entanto, na última década, 
tecnologias avançadas foram introduzidas para 
fazer a triagem de moléculas de medicamentos 
com base no dano cardiovascular causado por 
alterações nas propriedades elétricas do coração, 
como é explicado no Estudo de Caso a seguir.

Figura 1. Os diagramas ToxPi permitem visualizar as propriedades 
tóxicas potenciais de substâncias químicas

(Reproduzido com permissão de R Kavlock (2010). ToxCast & 
Tox21: Providing high-throughput decision support tools for 
chemical risk management. In: AXLR8 Consortium – Alternative 
Testing Strategies – Progress Report 2010. Replacing, reducing and 
refining use of animals in research. Eds. Seidle T, Spielmann H, Kral 
V, Schoeters G, Rowan A, McIvor E).
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Teste avançado da segurança 
cardiovascular de medicamentos

Entre 1998 e 2008, diversos medicamentos, 
como Hismanal e Seldane (anti-histamínicos), 
Posicar (um medicamento para pressão arterial 
elevada) e Propulsid (para azia), foram retirados 
do mercado por exercerem efeitos fatais sobre 
os batimentos cardíacos.67

Um sintoma subjacente a esse efeito colateral 
fatal é uma perturbação da atividade elétrica 
dos músculos do coração causada pelos 
medicamentos ao bloquear os canais das 
membranas celulares que controlam a entrada 
e saída de potássio das células do músculo 
cardíaco. Um gene chamado hERg regula esses 
canais de potássio. 

Um método que mede as atividades de canal 
de íon nas células foi desenvolvido para 
avaliar os efeitos tóxicos de novas moléculas 
de medicamentos sobre a atividade da hERg, 
utilizando culturas de células. A técnica é 
aplicada no início do processo de investigação 
para que as moléculas medicinais perigosas 
possam ser descartadas antes que recursos e 
vidas sejam desperdiçados.

A nova técnica in vitro foi aceita em diretrizes 
formais em 2004 e estava sendo usada pela 
maioria das empresas farmacêuticas em 2008. 
O método já está sendo melhorado para que 
possa ser aplicado em um formato de alta 
produtividade, e sistemas computacionais 
de QSAR detectarão esse efeito tóxico com 
antecedência ainda maior.68  

O teste salva animais e economiza tempo e 
dinheiro, além de preservar a saúde e a vida de 

67 MacDonald JS, Robertson RT (2009). Toxicity testing in the 21st century: A 
view from the pharmaceutical industry. Toxicological Sciences 110, 40-46.

68 Raschi E, Ceccarini L, De Ponti F, et al. (2009). hERG-related drug toxicity 
and models for predicting hERG liability and QT prolongation. Expert 
Opinion in Drug Metabolism and Toxicology 5, 1005-1021.

voluntários e pacientes. 

4. Modelagem dose-resposta

Um aspecto essencial dos testes de segurança 
é entender os efeitos das substâncias de 
ensaio em diferentes doses. A experimentação 
animal geralmente é insensível a doses baixas, 
exigindo interpretações complexas e muitas 
vezes enganosas dos resultados. 

Ferramentas computacionais de biologia 
de sistemas são usadas para interpretar os 
novos dados de teste. Elas associam as doses 
químicas às alterações de vias celulares, 
descrevendo a variação dos efeitos tóxicos com 
diferentes doses e fornecendo importantes 
limiares de toxicidade. 

Modelos farmacocinéticos de base fisiológica 
(PBPK) são sistemas computacionais 
amplamente utilizados hoje em dia no 
desenvolvimento de medicamentos e cada 
vez mais na toxicologia regulatória.69 ElEles 
preveem a absorção, distribuição, metabolismo 
e excreção (ADME) de substâncias no corpo 
em diferentes doses. 

Os modelos PBPK baseados em características 
humanas, e não de animais, evitam o problema 
das diferenças entre espécies. Podem também 
ajudar a prever variações de sensibilidade 
entre indivíduos e em diferentes fases do 
desenvolvimento pessoal, cuja ocorrência 
é comum mas não é detectada nos testes 
convencionais com animais.

Modelos funcionais de PBPK desenvolveram-
se paralelamente aos rápidos avanços obtidos 
no uso de sistemas humanos in vitro e na 

69 Bois FY, Jamei M, Clewell HJ (2010). PBPK modelling of inter-individual vari-
ability in the pharmacokinetics of environmental chemicals. Toxicology 278, 
256-267.

compreensão da função genética. Já é possível 
prever resultados de ADME em "seres humanos 
virtuais" com níveis crescentes de confiança.70 

 CIêNCIA dE EXPOSIÇãO E AvALIAÇãO 
dE RISCOS

Com o acúmulo de dados gerados por testes 
computacionais e em tubo de ensaio, as ligações 
entre genes, proteínas, vias tóxicas e danos aos 
seres humanos e animais serão cada vez melhor 
compreendidas. O relatório do NRC recomenda 
a geração e utilização de dados baseados 
na população e na exposição individual 
para interpretar os resultados dos testes em 

70 Jamei M , Marciniak S, Feng K (2009). The Simcyp® population-based ADME 
simulator. Expert Opinion in Drug Metabolism and Toxicology 5, 211-223.

laboratório. 

Os testes convencionais de segurança têm 
negligenciado a importância da "ciência da 
exposição". Em particular, a avaliação de riscos 
complexos para a saúde humana exige uma 
caracterização do risco químico, suscetibilidade e 
exposição. Uma ciência da exposição de primeira 
linha é essencial para avaliar o potencial de 
risco para indivíduos e populações e fornecer 
subsídios para as decisões de saúde pública.71 
Para proteger as pessoas e o meio ambiente, 
são necessárias abordagens que permitam 
monitorar e caracterizar as emissões químicas, 
modelar a dispersão química e compreender o 
impacto do ambiente físico das pessoas e outros 

71 Hubal EA (2009). Biologically relevant exposure science for 21st century toxicity 
testing. Toxicological Sciences 111, 226-232.
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fatores relevantes.

Com a nova abordagem aos testes de 
segurança, dados de exposição serão usados 
para caracterizar quais exposições a produtos 
químicos são significativas para os resultados 
de saúde no mundo real. Por exemplo, 
produtos químicos ambientais que perturbem 
vias bioquímicas celulares importantes em 
concentrações semelhantes às detectadas 
no biomonitoramento humano devem ser 
priorizados para controle regulatório.

Conforme mais informações sobre exposição 
tornem-se disponíveis para mais produtos 
químicos, isso permitirá uma avaliação mais 
realista da probabilidade de efeitos adversos 
à saúde humana e ao meio ambiente. Uma 
abordagem decisória desse tipo que vem 
sendo discutida e desenvolvida nos EUA e na 
Europa no momento é o Limiar da Preocupação 
Toxicológica (TTC).72 OO TTC é um nível de 
exposição abaixo do qual a probabilidade 
de danos à saúde humana ou ambiental é 
insignificante. 

O conceito de TTC é aplicado a famílias 
de produtos químicos estruturalmente 
relacionados para que, havendo dados 
toxicológicos confiáveis disponíveis 
para um produto químico, seja possível 
deduzir a toxicidade de uma substância 
estruturalmente semelhante. Em seguida, 
a presença do produto químico no meio 
ambiente ou a exposição direta de pessoas 
a ele (por exemplo, em um medicamento) é 

72 Comitê Científico dos Produtos do Consumidor (SCCP) – Comitê Científico de 
Saúde e Riscos Ambientais (SCHER) – Comitê Científico em Riscos para a Saúde 
Emergentes e Recentemente Identificados (SCENIHR) (2008). Preliminary report 
on the Use of the Threshold of Toxicological Concern (TTC) Approach for the 
Safety Assessment of Chemical Substances. http://ec.europa.eu/health/ph_risk/
committees/documents/sc_o_001.pdf

avaliada e, se estiver abaixo do TTC, o risco 
é mínimo. O conceito de TTC já é utilizado 
para avaliar a segurança de materiais que 
entram em contato com alimentos, produtos 
químicos aromatizantes e contaminantes em 
medicamentos. Com cuidado, sua aplicação 
mais ampla reduziria a necessidade de testes 
de segurança extensivos e permitiria um foco 
maior em produtos químicos de alto risco. 

Estes desenvolvimentos requerem avanços 
na ciência da exposição para que técnicas de 
ponta possam ser aplicadas e permitam uma 
avaliação rápida e econômica da exposição 
a substâncias químicas. Como nos testes de 
segurança, essas ferramentas incluem técnicas 
computacionais e biológicas avançadas.

Na ciência da exposição, ferramentas 
computacionais são usadas para: 

• colher e analisar novos dados, fazendo 
conexões entre exposição, risco e doença

• extrair novas informações dos dados 
existentes 

• vincular dados de exposição a resultados de 
testes de segurança para ajudar a validar 
novos testes

• identificar lacunas nas informações de 
exposição

• modelar interações humano-ambiente
• identificar os níveis de exposição humana 

suscetíveis de afetar as vias de toxicidade 
em testes moleculares e celulares

• prever a dispersão e transformação de 
produtos químicos no ambiente. 

Técnicas biológicas serão usadas para 
monitorar rotineiramente pessoas, animais 
selvagens e o meio ambiente — ar, água e 

solo — quanto a níveis de produtos químicos 
potencialmente tóxicos e para compreender seus 
efeitos sobre a saúde humana. As pesquisas 
estão identificando "biomarcadores"— sinais 
biológicos facilmente mensuráveis que indicam 
exposição ou efeitos tóxicos — para reconhecer 
quando as pessoas, plantas e animais foram 
expostos a substâncias químicas e identificar 
as alterações de saúde resultantes. Para seres 
humanos, os biomarcadores comuns incluem 
metabólitos químicos na urina, no sangue ou na 
respiração, alterações da atividade genética e 
danos ao DNA. 

Um exemplo desta abordagem é um estudo 
de lactentes humanos nascidos de mães que 
haviam tido diferentes exposições ao arsênico 
durante a gravidez.73 Usando o sangue do 
cordão umbilical, técnicas genéticas avançadas 
combinadas a modelos computacionais 
demonstraram que a exposição pré-natal 
ao arsênico provocou padrões alterados 
de atividade genética nos bebês. Esses 
padrões de atividade genética mostraram 
ser biomarcadores altamente confiáveis de 
exposição precoce a arsênico.

73 Fry RC, Navasumrit P, Valiathan C, et al. (2007). Activation of inflammation/NF-
kappaB signaling in infants born to arsenic-exposed mothers. PLoS genetics 3, 
e207. http://www.plosgenetics.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.
pgen.0030207
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NexGen – transformando a avaliação de risco

Conforme a paisagem dos testes de segurança se transforma, a estrutura das avaliações de risco 
também precisa ser reformulada. Programas de testes expandidos como o REACH produzirão grandes 
quantidades de novos dados de teste para avaliação regulatória. 

Advancing the Next Generation of Risk Assessment (NexGen) é uma iniciativa de agência federal dos 
EUA para desenvolver um sistema de avaliação de riscos químicos mais econômico, rápido e robusto, 
incorporando os novos conhecimentos extraídos de testes de segurança avançados e dados sobre 
exposição. O programa colaborativo visa descobrir a melhor forma de usar os dados de testes de 
segurança avançados.74

A Nexgen está desenvolvendo um protótipo de avaliações de risco para três distúrbios da saúde 
humana causados por exposições químicas: 

• Lesão pulmonar e distúrbios respiratórios relacionados causadas por cloro e ozônio 
• Danos reprodutivos e neurotoxicidade desenvolvimental em fetos e crianças causados por efeitos de 

perturbação endócrina do bisfenol A e perclorato 
• Cânceres resultantes da exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos.

Nestas três áreas, a Nexgen avaliará a validade dos novos dados de segurança, baseados em testes 
moleculares e celulares, para esses produtos químicos com riscos de saúde pública conhecidos e dados 
de testes em animais já existentes.

O que se pretende é desenvolver um novo paradigma de avaliação de saúde baseado em três níveis ou 
camadas diferentes. As avaliações de nível 1 levarão em conta dados de milhares de produtos químicos, 
obtidos principalmente a partir de testes de alto rendimento e relações quantitativas estrutura-atividade 
(QSARs). No nível 2, dados adicionais de testes mais direcionados serão considerados, provavelmente 
para centenas de produtos químicos. As avaliações de nível 3 serão mais detalhadas e reservadas 
para um número muito menor de produtos químicos de alta preocupação: aqueles com maior risco e 
exposição pública mais generalizada.

74  Website http://www.epa.gov/risk/nexgen/docs/NexGen-Program-Synopsis.pdf

 OS BENEFíCIOS dOS TESTES dE SEGURANÇA AvANÇAdA

As modernas ferramentas de testes de segurança oferecem inúmeras vantagens em comparação 
com os testes convencionais em animais, como é resumido no Quadro 4. A consecução desses 
benefícios dependerá de investimentos multissetoriais e multidisciplinares e de esforços 
colaborativos no Brasil e no mundo.

QUAdRO 4

Resumo dos benefícios de testes de segurança do século XXI

• Os testes de segurança avançados 
concentram-se em como os produtos 
químicos e medicamentos afetam 
sistemas humanos, não animais, 
eliminando os problemas de diferenças 
de espécies e raças.

• Ferramentas novas, rápidas e 
econômicas podem eliminar o acúmulo 
de produtos químicos testados 
inadequadamente.

• Testes de alto rendimento permitem 
uma rápida priorização da maioria dos 
produtos químicos tóxicos, incluindo disruptores endócrinos. 

• Eles permitem uma comparação lado a lado de produtos químicos similares com toxicidades 
diferentes para selecionar os menos tóxicos.

• Misturas químicas podem ser testadas.

• Testes avançados simulam com mais precisão as exposições no mundo real, incluindo cenários 
repetitivos e de baixa dosagem.

• Eles podem avaliar diferenças individuais e de faixa etária de suscetibilidade para melhor prever a 
toxicidade em fetos e crianças.

• Métodos avançados em tubo de ensaio oferecem escopo para testar a segurança de nanomateriais

• O estresse e a dor causados aos animais por testes de segurança diminuirão substancialmente e 
serão eliminados a longo prazo.

• A avaliação de riscos será mais baseada em evidências e menos dependente de fatores de 
incerteza.
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3
falham em testes clínicos por toxicidade 
imprevista ou eficácia insuficiente em seres 
humanos.77 Além dos recursos econômicos e de 
outros tipos desperdiçados com essas falhas, 
as chances de melhoria da saúde dos pacientes 
parecem indefinidamente adiadas.

Como aconteceu com testes de segurança, a 
pesquisa de doenças e o desenvolvimento de 
medicamentos não conseguiram acompanhar o 
ritmo dos extraordinários progressos obtidos na 
ciência básica e ainda dependem de ferramentas 
e conceitos do século passado. Uma mudança 
de paradigma também é necessária nas 
pesquisas médicas. Para isso seria necessário 
afastar o foco estratégico das experiências 
com animais em direção à compreensão das 
vias de doenças humanas, usando ferramentas 
computacionais e in vitro avançadas baseadas 
na biologia humana. As vias de doença, como 
as vias de toxicidade, são perturbações das vias 
normais nos níveis genético, proteínico, celular 
e tissular. Elas fornecem a chave para desvendar 
por que e como as doenças humanas ocorrem. 
Essa mudança de foco estratégico poderia 
estimular substancialmente o progresso das 
pesquisas médicas fundamentais, bem como 
a descoberta e desenvolvimento de novos 
medicamentos. 

 OBSOLESCêNCIA dA MOdELAGEM dE 
dOENÇAS EM ANIMAIS

A tentativa de espelhar doenças humanas 
por meio da criação artificial de sintomas em 
animais como ratos, camundongos, coelhos e 

77 Food and Drug Administration (2004). Innovation and Stagnation: Challenge 
and Opportunity on the Critical Path to New Medical Products. http://www.fda.
gov/ScienceResearch/SpecialTopics/CriticalPathInitiative/ucm076689.htm

No entanto, menos medicamentos novos se 
tornaram disponíveis na primeira década deste 
século do que em qualquer outro momento nos 
últimos 25 anos.75 O investimento médio para 
desenvolver e testar um único medicamento 
aumentou para US$ 1,4 bilhão (R$ 3 bilhões),76 
e o tempo necessário para colocar uma nova 
droga no mercado agora é de 10 a 13 anos. 

Mesmo assim, 92% dos medicamentos novos 

75 Kaitin KI, DiMasi JA (2011). Pharmaceutical innovation in the 21st century: 
new drug approvals in the first decade, 2000-2009. Clinical Pharmacology & 
Therapeutics 89, 183-188.

76 Munos B (2009). Lessons from 60 years of pharmaceutical innovation. Nature 
Reviews Drug Discovery 8, 959-968.

Evolução da ciência da  
pesquisa médica

As pesquisas médicas visam descobrir as causas de doenças humanas e preveni-
las ou tratá-las, mas dependem substancialmente de "modelos" animais de 
doenças humanas, geralmente induzidas artificialmente por tratamento químico 
ou modificação genética. 
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macacos está sujeita a limitações científicas 
severas e reflete uma abordagem de pesquisas 
médicas do início do século XX. 

Como na área de testes de segurança, existe 
o problema fundamental das diferenças entre 
espécies – por exemplo, entre humanos e roedores 
– no que concerne tanto a suscetibilidade às 
doenças como a faixa de sintomas exibidos. Por 
exemplo, as pesquisas da esclerose múltipla usam 
animais injetados com proteínas tóxicas, criando 
uma condição conhecida como encefalomielite 
autoimune experimental. No entanto, a 
encefalomielite autoimune experimental é um 
modelo insatisfatório da esclerose múltipla: seus 
sintomas variam entre diferentes espécies animais 
e ela fornece percepções muito limitadas sobre 
os processos celulares da esclerose múltipla 
propriamente dita. Por conseguinte, 99% dos 
tratamentos eficazes em animais não foram úteis 
para seres humanos.78

Provavelmente é impossível criar um modelo 
confiável de doença em outros animais 

78 Sriram S, Steiner I (2005). Experimental allergic encephalomyelitis: A misleading 
model of Multiple Sclerosis. Annals of Neurology 58, 939-945.

quando as causas interativas da doença 
humana ainda são desconhecidas. Ratos foram 
geneticamente modificados para desenvolver 
uma gama limitada de sintomas da doença de 
Alzheimer. A doença de Alzheimer manifesta-se 
a partir de alguma combinação de influências 
genéticas e ambientais, mas as pesquisas 
com animais concentram-se unicamente 
em causas genéticas. As quatro drogas para 
Alzheimer mais utilizadas apenas estabilizam 
temporariamente a condição em cerca de 
metade dos pacientes. Nenhum tratamento 
novo eficaz surgiu nos últimos 10 anos, embora 
muitos tenham sido bem-sucedidos em testes 
com ratos. 

Segundo o Programa Conjunto de Pesquisa 
de Doenças Neurodegenerativas da União 
Europeia,79 a baixa previsibilidade dos 
"modelos" animais e a relevância incerta dos 
testes comportamentais aplicados aos animais 
são razões importantes para a incapacidade 
de descobrir tratamentos eficazes. Uma 
maior ênfase na compreensão das causas e 
características subjacentes da doença humana 
seria, sem dúvida, mais eficaz do que o foco 
atual em ratos. 

Outro resultado inevitável do uso de animais 
em pesquisas médicas é que seus sintomas 
e respostas aos possíveis tratamentos 
frequentemente diferem dos encontrados 
em pacientes. Existem atualmente 300 
milhões de pessoas que sofrem de asma, mas 
somente dois tipos de tratamento tornaram-se 
disponíveis nos últimos 50 anos. Experimentos 
com roedores têm dominado as pesquisas de 

79 Programa Conjunto da União Europeia na Pesquisa de Doenças Neurodegen-
erativas (2011). Workshop de Pesquisa Básica, Madrid, Relatório Final. http:// 
www.neurodegenerationresearch.eu

asma, muito embora os "modelos" animais 
não dupliquem a asma humana.80 Há uma 
necessidade real de melhor tradução dos 
resultados laboratoriais para a prática clínica. 

O mesmo acontece com muitas outras 
grandes doenças humanas. Mais de 1.000 
medicamentos potenciais para acidente 
vascular cerebral foram testados em animais, 
mas apenas um deles se revelou eficaz em 
pacientes.81 PAs pesquisas sobre doença 
neuronal motora (uma paralisia fatal que 
afeta uma em cada 500 pessoas) usando 
animais produziram tratamentos que pareciam 
promissores em ratos, mas nenhum foi 
benéfico para seres humanos.82

As falhas de pesquisa resultantes do excesso de 
confiança nos "modelos" animais de doenças 
humanas não apenas atrasam o progresso da 
medicina, mas também consomem recursos 
limitados e colocam em risco a saúde e a 
segurança dos voluntários em ensaios clínicos.

 A ABORdAGEM dO SéCULO XXI

Refletindo a nova abordagem conceitual em 
testes de segurança, as pesquisas médicas 
fundamentais e o desenvolvimento de novas 
drogas precisam ser baseados principalmente 
em vias de doença humanas — e não em 
esforços equivocados de simulação de doenças 
humanas em ratos e camundongos. Além disso, 
assim como os testes de segurança estão se 
afastando da mera produção de efeitos tóxicos 

80 Buckland gL (2011). Harnessing opportunities in non-animal asthma research 
for a 21st-century science, Drug Discovery Today 16, 914-927.

81 O’Collins VE, Macleod MR, Donnan GA, et al. (2006) 1,026 experimental treat-
ments in acute stroke. Annals of Neurology 59, 467-477.

82 Benatar M (2007). Lost in translation: treatment trials in the SOD1 mouse and 
in human ALS. Neurobiology of Disease 26, 1-13.

reconhecíveis em animais sem compreender 
os caminhos tóxicos envolvidos, as pesquisas 
também deveriam mudar seu foco da criação 
de "sintomas" artificiais em animais para a 
compreensão das vias patológicas subjacentes 
em seres humanos.

vias de doenças baseadas em redes 
genéticas, proteínicas e celulares podem 
ser pesquisados usando moléculas, células 
e tecidos humanos no tubo de ensaio, o 
que pode ajudar a explicar as causas e 
consequências das doenças e revelar novas 
oportunidades terapêuticas. Por exemplo, 
os pesquisadores já estão estudando a 
esquizofrenia utilizando células neuronais 
humanas em cultura, identificando vias 
completamente novas e possíveis alvos 
de medicamentos que não haviam sido 
encontrados em estudos com animais.83 AA 
descoberta de sinais moleculares úteis ou 
"biomarcadores" facilitará o diagnóstico 
precoce, bem como o estudo mais seguro de 
novos medicamentos em ensaios clínicos.

A biologia de sistemas, que se baseia em 
avanços recentes no campo da informática, pode 
interpretar e integrar dados complexos para 
fornecer conhecimento nos níveis fisiológico 
e de organismo como um todo. Isso será 
complementado por dados de ensaios clínicos 
seguros de pacientes com o uso de ferramentas 
modernas, como imageamento e análise genética. 
Outras técnicas de modelagem computacional 
contribuirão com informações importantes sobre 
o metabolismo dos medicamentos e seus efeitos 
prováveis em pacientes, bem como com ensaios 

83 Brennand KJ, Simone A, Tran N, et al. (2012). Modeling psychiatric disorders 
at the cellular and network levels. Molecular Psychiatry. Apr 3. doi: 10.1038/
mp.2012.20.
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clínicos "virtuais".

As empresas farmacêuticas esperam ingressar 
em uma era moderna de tratamentos que 
sejam adaptados ou personalizados para 
pacientes individuais, de modo a aumentar os 
benefícios terapêuticos e minimizar os efeitos 
colaterais. Como as pesquisas para desenvolver 
medicamentos personalizados podem evoluir 
usando cepas padrão e espécies animais? Há 
uma necessidade premente de mudanças no 
quadro conceitual e nas ferramentas de pesquisa 
médica para que passem a ser baseadas na 
biologia humana – e não animal –  e nas vias 
celulares da doença. Só então poderemos 
esperar, realisticamente, avanços compatíveis 
com o século XXI no diagnóstico, prevenção 
e tratamento de doenças humanas que 
sobrecarregam a sociedade.

 TéCNICAS AVANçADAS: APOIO à 
INOVAçãO MéDICA SEGURA

A nova visão de pesquisa e testes de segurança 
deve ser prosseguida se o Brasil quiser se 
beneficiar de novos produtos e processos 
sem arriscar a saúde dos consumidores, dos 
trabalhadores e do ambiente. As revoluções 
devem acontecer, pois os sistemas tradicionais 
são demasiadamente incômodos, dispendiosos 
e cientificamente não confiáveis para serem 
adaptados para novos desenvolvimentos e 
testes de produtos e tecnologias. 

A experimentação animal ameaça segurar 
a inovação, especialmente no campo de 
biofármacos. Biofármacos são medicamentos 
produzidos a partir de materiais biológicos, tais 
como células geneticamente modificadas ou 

humanos, o TgN1412 teve efeitos desastrosos, 
causando reações adversas severas em seis 
voluntários, incluindo falha múltipla dos 
órgãos. O Brasil está vendo atualmente um 
rápido desenvolvimento de testes clínicos  
representando 15% dos testes clínicos 
realizados em países em desenvolvimento 
(um nível igual da China)85.É importante 
salientar que a segurança dos voluntários 
que participam desses testes depende da 
confiabilidade dos métodos utilizados em 
testes pré-clínicos. Incidentes semelhantes ao 
TGN1412 também poderiam acontecer no 
Brasil se testes em animais continuarem a 
ser a norma em testes pré-clínicos. Técnicas 
científicas modernas precisam ser aplicadas 
para o desenvolvimento e testes de produtos 
biofarmacêuticos.86 

 ESTRATéGIA E INVESTIMENTO

Uma nova estratégia de investigação em saúde 
exigirá um investimento na ciência necessário 
para substituir o uso desatualizado de animais 
como pesquisa de 'modelos'. Isto é muito 
mais do que um objetivo político conduzido 
por considerações de bem-estar dos animais: 
é também uma oportunidade de melhorar a 
nossa compreensão da biologia humana e, 
então, ganhar melhores formas de prevenir, 
diagnosticar e tratar doenças humanas através 
da utilização de ferramentas modernas e 
tecnologias que são diretamente relevantes 
para a nossa espécie. 

Como com testes de segurança,  é necessário 

85 http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/brasil-lidera-em-pesquisa-farmaceu-
tica-na-america-latina

86 Langley G, Farnaud S (2010). Microdosing: safer clinical trials and fewer animal 
tests. Bioanalysis 2, 393-395

que líderes brasileiros em cada disciplina (por 
exemplo, imunologia, neurodegeneração, 
câncer, etc..) trabalhem em conjunto para 
identificar oportunidades para aumentar 
a proeminência de métodos não-animais 
moleculares, celulares, genômicos, 
computacionais e outros, em estratégias de 
investigação nacional. Financiamento da 
investigação federal deve ser disponibilizado 
para apoiar o desenvolvimento e a execução 
dos roteiros destas disciplinas específicas, 
através de programas bem coordenados e 
pesquisa intramuros e extramuros.

bactérias. Eles oferecem tratamentos potenciais 
para doenças graves, incluindo câncer, 
diabetes, esclerose múltipla, artrite reumatoide 
e a doença de Alzheimer. Em 2009, o mercado 
de biofármacos global foi de US $106 bilhões 
(R$ 227 bilhões), e espera-se que cresça para 
US $220 bilhões (R$ 472 bilhões) até 2016. 
Pesquisas e testes avançados são prováveis 
de desempenharem um papel fundamental 
na realização deste potencial, oferecendo 
métodos computacionais e in vitro de baixo 
custo relevantes para os humanos. Esses 
avanços também resolveriam os problemas 
éticos gerados pelo uso crescente de primatas 
pela indústria em testes destes produtos.84 

A avaliação da eficácia e segurança de 
produtos biofarmacêuticos como anticorpos 
monoclonais é muito desafiadora para  testes 
em animais. Essas proteínas especiais são 
altamente específicas para cada espécie: 
um anticorpo monoclonal medicinal que é 
seguro e eficaz em animais pode não ser em 
seres humanos e vice-versa. Os roedores são 
inadequados, sendo muito diferentes dos seres 
humanos. O uso de primatas não-humanos 
está aumentando, mas não elimina o perigo 
que representava para os participantes em 
ensaios clínicos e também traz sérios dilemas 
éticos.

TgN1412 foi um medicamento de anticorpo 
monoclonal avaliado em um teste clínico 
na Inglaterra em 2006, após extensivos 
testes de segurança em animais, incluindo 
administração 500 vezes maior que a dose 
normal para macaco- caranguejeiro. Em 

84 Chapman K, Pullen N, Coney L, et al. (2009). Preclinical development of 
monoclonal antibodies: considerations for the use of non-human primates. 
MAbs 1, 505-516.
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4 Apoio às próximas etapas 
dos testes de segurança 
e pesquisas médicas do 
século XXI

Nunca houve um impulso internacional tão forte para uma mudança de 
paradigma nos testes de segurança, unindo toxicólogos, agências reguladoras, 
políticos e organizações não governamentais em um esforço conjunto para 
melhorar a segurança dos produtos químicos e medicamentos.

Uma mudança de paradigma semelhante é 
necessária no campo da pesquisa médica, 
afastando o foco estratégico das experiências 
com animais em direção à compreensão dos 
percursos de doenças humanas com o uso de 
técnicas avançadas de pesquisa. Isso fornecerá 
a chave para desvendar por que e como as 
doenças humanas ocorrem e pode superar 
os obstáculos de longa data que afetam o 
desenvolvimento de novos medicamentos em 
todo o mundo.

Este momento decisivo surgiu de uma 
convergência de eventos: uma nova geração de 
ferramentas científicas e abordagens analíticas, 
uma percepção de que os métodos tradicionais 
de teste de segurança e avaliação de riscos são 
insuficientes para os desafios que precisam ser 
enfrentados, o contínuo fracasso para entender 
as doenças humanas e encontrar tratamentos 
eficazes, uma profunda preocupação com as 
dezenas de milhões de animais utilizados em 

pesquisas e testes convencionais, e um conceito 
visionário de como os desenvolvimentos 
técnicos recentes podem ser aplicados para 
beneficiar a saúde humana e o meio ambiente.

é essencial que a iniciativa existente não 
se perca, mas ainda existem desafios 
significativos. Essas iniciativas exigirão 
orientação estratégica para alcançar 
seu objetivo, financiamento visionário 
de decisões, apoio regulatório e 
conhecimento e desenvolvimentos científicos 
direcionados baseados em diversos setores 
(medicamentos, aditivos alimentares, 
pesticidas, biocidas, produtos químicos e 
cosméticos) e cooperação multidisciplinar 
(ex.: entre toxicologistas, médicos, cientistas, 
químicos, biólogos, bioquímicos, peritos de 
bioinformática e cientistas da computação). 
Para capitalizar no seu investimento, o 
Brasil precisa aumentar os seus esforços em 
termos de estratégia global e financiamento, 

coordenação e cooperação.

 dIRECIONAMENTO ESTRATéGICO E 
FINANCIAMENTO vISIONáRIO

O próximo Programa-Quadro Europeu, 
Horizonte 2020, vai de 2014 a 2020, e a 
Comissão Europeia reconheceu a importância 
crucial de acelerar o desenvolvimento 
e a utilização de novas ferramentas 
computacionais e in vitro nas pesquisas 
médicas e testes de segurança.87

Em comparação com o resto do mundo, como 
o Brasil está avançando na transição de métodos 
baseados em animais para novas técnicas 
científicas? Com a criação da Rede Nacional de 

87 Comissão Europeia (2011). Proposal for a Council Decision establishing the 
Specific Programme Implementing Horizon 2020 - The Framework Programme 
for Research and Innovation (2014-2020). Bruxelas, 30.11.2011. COM(2011) 
811 final. 2011/0402 (CNS).

Métodos Alternativos (RENAMA) em 2012 e 
os planos em andamento para estabelecer um 
Centro Brasileiro para a Validação de Métodos 
Alternativos (BraCVAM), que constituiriam 
uma resposta brasileira ao ECVAM existente na 
Europa, ao ICCVAM nos EUA e ao JaCVAM no 
Japão, o Brasil certamente assumiu um papel de 
liderança neste campo na América Latina e entre 
os países do BRICS. O primeiro Congresso Latino-
americano de Métodos Alternativos (COLAMA) 
ocorreu em Niterói, no Brasil, em outubro de 
2012.

No entanto, ainda há muito a ser feito pelo 
Brasil para desenvolver e difundir o uso 
das tecnologias emergentes e aproveitá-las 
totalmente. Por exemplo, enquanto os esforços 
do RENAMA são atualmente financiados 
em um nível de R$ 1,1 milhão ao longo de 
cinco anos, a UE e os EUA estão investindo 

27



o equivalente a centenas de milhões de reais 
no desenvolvimento de novas pesquisas e 
métodos de testes.

A Estratégia Nacional para Ciência, Tecnologia 
e Inovação (ENCTI) 2012-2015, publicada pelo 
MCTI, fornece um ponto de partida útil para 
explorar estratégias que supram essa lacuna e 
acelerem a transição em direção a abordagens 
mais humanas, baseadas na biologia, na área 
médica. O ENCTI reconhece que:

“O Brasil é um pais em estágio intermediário de 

desenvolvimento cientifico e tecnológico. A despeito 

do avanço notável do Brasil no ranking mundial da 

produção cientifica, persiste um hiato significativo 

em relação aos países desenvolvidos. (...) Se o 

pais apenas mantiver a taxa de crescimento do 

investimento em P&D dos últimos anos, serão 

necessários cerca de 20 anos para se chegar 

ao patamar observado atualmente nos países 

europeus. Superar a defasagem tecnológica 

requer, portanto, uma mudança de patamar nos 

investimentos em P&D da economia brasileira, tanto 

públicos quanto privados. Para fazer frente a esse 

desafio, é preciso que se aumente a participação 

empresarial nos investimentos em P&D. ”88

Na Europa, um dos principais fatores de 
estímulo ao investimento privado em P&D de 
métodos de testes não baseados em animais 
foi a introdução de restrições regulatórias aos 
testes com animais. Um dos exemplos mais 
claros dessa estratégia foi a proibição gradual 
dos testes com animais para fins cosméticos na 
UE. A Comissão Europeia, em um comunicado 
sobre a proibição da comercialização e dos 
testes com animais e a situação dos métodos 

88 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (2012). Estrategia Nacional de 
Ciencia, Tecnologia e Inovacao 2012 – 2015, pp 33-34. http://www.mct.gov.br/
upd_blob/0218/218981.pdf

alternativos no campo dos cosméticos, 
declarou que:

“A experiência passada demonstra claramente 

que as disposições sobre testes com animais na 

legislação sobre cosméticos foram um fator crucial 

para a aceleração do desenvolvimento de métodos 

alternativos e transmitiram uma mensagem clara 

muito além do setor de cosméticos e muito além 

da Europa. Métodos desenvolvidos no setor de 

cosméticos, como os modelos de pele humana 

reconstruída, agora também são usados em outros 

setores, e o interesse em métodos alternativos 

de desenvolvimento de cosméticos tem crescido 

em muitos países fora da União. As disposições 

sobre testes com animais motivaram a criação da 

Parceria Europeia sobre Abordagens Alternativas à 

Experimentação Animal (EPAA), uma colaboração 

voluntária sem precedentes entre a Comissão 

Europeia, associações comerciais europeias e 

empresas de diferentes setores. Essas disposições 

também contribuíram para um grande aumento 

no número de métodos validados desde 2003, 

quando os atuais prazos foram definidos.”89

Para estimular iniciativas e investimentos 
semelhantes, o Brasil poderia também eliminar 
progressivamente o uso de testes em animais 
em certos setores. O mercado de cosméticos 
brasileiro é extremamente dinâmico, com 
crescimento de 18,9% em 2011, e o país já 
ocupa o terceiro lugar no mercado global, atrás 
dos EUA e Japão.90 Há, portanto, uma abundância 
de recursos econômicos no setor para aumentar 
os investimentos de P&D em novos métodos de 
teste; esses métodos são relevantes para muitos 
89 Comissão Europeia (2012), Communication from the Commission to the Euro-

pean Parliament and the Council on the animal testing and marketing ban and 
on the state of play in relation to alternative methods in the field of cosmetics. 
COM(2013) 135 final.

90 http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/mercado-de-cosmeticos-no-brasil-
cresce-18-9-em-2011

outros setores, como salientado pela Comissão 
Europeia. O MCTI está ciente de que:

“O Brasil é privilegiado, pois sua biodiversidade 

é uma fonte inesgotável de novas moléculas e 

compostos, que podem ser utilizadas, aperfeiçoadas 

ou servir de modelo para o desenvolvimento 

de novos fármacos, cosméticos, alimentos, 

biocombustíveis ou defensivos agrícolas.”91

Isso de fato é verdade, mas o potencial dessas 
novas moléculas e compostos pode ser mal 
utilizado, perdido ou desperdiçado se o Brasil 
não atualizar suas ferramentas de teste e 
políticas regulatórias para avaliar corretamente 
seus efeitos e riscos. Diversas áreas abrangidas 
pela ENCTI, em particular as áreas de 
nanotecnologia, biotecnologia e produtos 
farmacêuticos, estão atentas à necessidade 
de transição para novos métodos de teste. 
Recomendamos que o governo brasileiro 
aumente maciçamente os investimentos 
públicos em novos métodos de testes 
específicos para seres humanos e estimule 
a adoção de uma mescla de abordagens 
voluntárias e regulatórias para aumentar os 
investimentos por parte das empresas.

 MUdANÇA E APOIO REGULATóRIO

A colaboração e contribuição da comunidade 
regulatória serão muito importantes para 
a transição dos testes de segurança. Os 
avaliadores de riscos terão que reorientar 
sua perspectiva, deslocando a prioridade 
da avaliação de efeitos tóxicos por meio 
de altas doses em animais substitutos para 

91 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (2012). Estrategia Nacional de 
Ciencia, Tecnologia e Inovacao 2012 – 2015, p 71. http://www.mct.gov.br/
upd_blob/0218/218981.pdf

novas abordagens que integrem dados 
de vias celulares humanas e estudos de 
exposição humana. As informações mais 
científicas, confiáveis e previsíveis serão um 
fator poderoso de estímulo à aceitação do 
novo paradigma de testes de segurança pelos 
órgãos reguladores.

vários componentes da avaliação de riscos são 
importantes para alcançar a harmonização, 
incluindo transparência, terminologia, peso 
das evidências, flexibilidade e comunicação. 
Atividades de incentivo ao apoio regulatório, 
tanto baseadas no Brasil como em 
nível internacional, devem ser iniciadas 
imediatamente. 

Há desafios substanciais a serem enfrentados 
para implementar as novas visões de pesquisa 
toxicológica e médica, mas a necessidade é 
igualmente grande. Neste momento crucial, há 
um desejo forte e compartilhado de afastar-se 
decisivamente das limitações dos estudos com 
animais. Pela primeira vez, ferramentas analíticas 
e científicas do século XXI estão disponíveis 
para apoiar a inovação e proporcionar melhorias 
de saúde aos cidadãos brasileiros e ao seu meio 
ambiente.
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