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E X P E R I M E N T A Ç Ã O A N I M A L /N O T Í C I A S
COS M É T I COS

Indústria adere
a métodos alternativos
A indústria de cosméticos está
um pouco à frente na questão de
testes que substituam completamente os animais, já que existem
no mercado testes validados para
irritação e corrosão cutânea e
ocular. Além disso, a maioria das
substâncias que entram na composição desses cosméticos já foram previamente testadas e não
há a necessidade de repetição.
Em junho de 1989, a empresa de
cosméticos Avon anunciou o término de todos os testes com animais em seus produtos, inclusive
em laboratórios do exterior. No
Brasil, O Boticário e a Natura baniram os testes em animais em
2000 e 2006, respectivamente.
Entretanto, muitas empresas ainda testam produtos, como cremes
e maquiagem, em animais a fim de
avaliar riscos de reações alérgicas, por exemplo.
Segundo informações do Centro
de Desenvolvimento de Produtos
dos Laboratórios da Avon (EUA), a
avaliação de segurança dos produtos utiliza dados de testes in vitro,
como cultura celular ou testes clínicos em voluntários humanos,
além de referências pré-existentes de testes em animais. A Natura
também não realiza testes em animais ou em tecidos de animais
criados exclusivamente para pesquisa, nem permite tais testes em
projetos realizados por parceiros
ou fornecedores.

Apesar desse tipo de iniciativa fazer parte da filosofia de algumas
indústrias de produtos de beleza,
não existe no Brasil nenhuma lei
sobre o uso de animais nesses
testes. A União Européia, entretanto, aprovou o banimento dos
testes de cosméticos em animais
e exigiu que as indústrias os eliminassem por completo até 2009.
Talvez por isso, na Europa, o desenvolvimento de produtos cosméticos seja a única área que
mostra uma redução significativa
no uso de animais.
Nereide Cerqueira

PESQUISA

CIENTÍFICA

Métodos alternativos
ainda são poucos e não
substituem totalmente
o uso de animais
Embora vários métodos alternativos ao uso de animais já estejam
sendo utilizados com sucesso em
diversos centros de ensino, eles
ainda estão em estudo e têm sido
pouco aplicados em pesquisa científica. Em geral, quando se fala de
métodos alternativos, pensa-se
simplesmente na substituição de
animais vivos. Entretanto, além da
substituição, a redução e o refinamento (diminuição no grau de dor
ou de sofrimento provocado aos
animais) também são considerados
como alternativas, de acordo com
princípio dos 3Rs (replacement, reduction and refinement) desenvol47

vido por Russel e Burch em 1959.
Os métodos alternativos apresentam vantagens como o custo menor. Segundo Octávio Presgrave,
pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e coordenador da Comissão de Alternativas do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal
(Cobea), estima-se que o método
alternativo, em média, custe cerca
de 30% do valor da pesquisa em
animais. Outra vantagem é a economia de espaço. “Para se criar e
manter animais, é necessária toda
uma estrutura de biotério, como
estantes, caixas, alimentação, controle de ambiente etc”, explica o
pesquisador. As desvantagens são
poucas, mas especialistas apontam
que, em alguns casos, a falta de interação de uma substância teste
com um organismo vivo pode atrapalhar os resultados. “Mas, neste
caso, o avanço do conhecimento
científico vai acabar eliminando
esse fator”, diz Presgrave.
Alguns métodos alternativos, embora ainda não validados, estão
sendo desenvolvidos. Pesquisadores do Laboratório de Imunologia
Aplicada (LIA) da Universidade
Federal de Santa Catarina têm
adaptado várias técnicas para diminuição e até substituição de roedores, comumente utilizados em laboratórios de diagnóstico de raiva.
“Na realidade não criamos nada
novo, apenas temos tentado chamar a atenção para a existência de
inúmeras metodologias já disponíveis e que poderiam substituir a utilização de animais em pesquisa”,
explica Carlos Roberto Zanetti,
coordenador do laboratório. “Os
testes alternativos podem ser mais

