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E tica na Experimentação Animal

Ekaterina Akimovna B. Rivera

INTRODUÇÃO

Ética     é a ciência da moral e tem relação com o certo e o errado; é uma atitude cultural, crítica, sobre
valores e posições de relevância no momento de atuar. Como cientistas, não falaremos da ética sob o ponto de
vista filosófico, mas sim da ética     prática ou utilitarista.

Desde o fim do século passado, o homem está procurando adotar um novo ethos, um novo tipo de
comportamento e de ética perante a natureza. . . . . Ele é responsável pelos bens da terra, e como tal está buscando
não explorá-los aleatoriamente, mas sim preservá-los para as gerações futuras. Cabe à lógica, e à ética que dela
provém, a exploração do que a natureza nos oferece.

O homem também está repensando a ciência de um modo mais racional. Porém, não é fácil pensar
racionalmente sobre ciência quando a mesma envolve o uso de animais. Nesse caso, há muita emoção envolvida.
O tipo de atitude de cada pessoa com relação aos animais depende de vários fatores, muitos dos quais remontam
ao início de nossas vidas. Também a atitude das pessoas com as quais temos contato nos influencia; o modo de
elas agirem faz com que tenhamos uma atitude de sensibilidade ou não para com os animais.

Na ciência não é diferente. Assim como há cientistas que valorizam a vida animal, considerando-os seres
sensíveis e procurando diminuir seus sofrimentos sempre que possível, há outros para os quais os animais têm
o mesmo valor que um vidro de substância química usado em sua pesquisa.

ÉTICA NO USO DE ANIMAIS

A ciência viveu, por muito tempo, sob a influência filosófica de René Descartes. Este afirmava que os
animais não tinham alma, eram autômatas e, portanto, incapazes de sentir ou de sofrer. Não há dúvida de que
esse postulado era bastante conveniente para contestar qualquer alegação de crueldade nas pesquisas científicas.
Entretanto, os próprios trabalhos científicos ajudaram a derrubar esse conceito.

Charles Darwin, que chocou muitas religiões com a sua teoria da evolução, da relação homem/primata,
ajudou no processo de demonstrar que o homem é um animal e que, logo, as preocupações morais com o
homem deveriam se estender aos animais.

Essa preocupação com a ética no uso de animais começou antes de Darwin e já vinha se manifestando.
No início do século XIX, começaram a surgir movimentos que indicavam o desejo de mudar as atitudes que
o homem tinha para com os animais, chegando mesmo a atingir altos graus de sentimentalismo, haja vista as
pinturas de Landseer que mostravam cães velando o corpo de seus amos.

Na Inglaterra, durante a época vitoriana, vigorava um grande paradoxo em que se começou a supervalorizar
a vida animal e desvalorizar a vida humana. Crianças faziam trabalho escravo em minas de carvão sem que
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nenhuma atitude fosse tomada para acabar com isso, enquanto no Parlamento se tentava passar uma lei contra
a crueldade para com animais, que posteriormente foi designada The Cruelty to Animals, 1875.

Nesse processo de supervalorização dos animais, os movimentos antiviviseccionistas tiveram importante
papel. O que essas pessoas queriam era que a experimentação cirúrgica fosse feita somente com anestesia, o
que era possível, já que as propriedades anestésicas do clorofórmio haviam sido descobertas. A primeira
sociedade antiviviseccionista criada foi a Victoria Street Society, em Londres. Logo outras sociedades foram
criadas, a Liga Alemã contra a Tortura Animal, em 1879; La Societé contre la Vivisection, em 1882 etc. Todas
essas sociedades continuam ativas até hoje e sabem explorar a mídia em seu favor. O problema é que a maioria
desses grupos é formada por fanáticos, com métodos muito agressivos, que aprimoram cada vez mais seus
ataques. Porém, devemos reconhecer que tiveram importante papel, pois alertaram os cientistas de que algo
deveria ser feito para proteger os animais da crueldade e evitar seu sofrimento.

Em 1926, Charles Hume fundou a sociedade University of London Animal Welfare (hoje, Universities
Federation for Animal Welfare), numa tentativa de fazer com que os cientistas pensassem racionalmente sobre
suas atitudes para com os animais. E no meio da briga em que se posicionavam cientistas versus
antiviviseccionistas, estes a colocar o bem-estar animal em situação ridícula, Hume (apud Rempry, 1987)
disse: “o que o bem-estar animal precisa é de pessoas educadas com cabeças frias e corações quentes preparados
para ver o sofrimento dos animais e procurando meios práticos de aliviá-los”.

Em colaboração com outros cientistas, Hume publicou a primeira edição do Ufaw Handbook on the Care
and Management of Laboratory Animals, em 1947, mostrando assim a preocupação, cientificamente embasada,
com o bem-estar animal.

É um axioma o fato de que necessitamos dos animais, seja para pesquisas, trabalhos, diversão, companhia,
alimentação. O homem, como animal superior, considera-se no direito de usar os outros animais, porém esse
‘direito de usar é inseparável do dever de não abusar desse direito’.

E OS ANIMAIS, TÊM DIREITOS OU NÃO ?
Há posições extremas como a de Reagan, em 1976, o qual considera que qualquer associação homem/animal

não é de interesse para o mesmo, sendo, portanto, exploradora. Essa posição não é aceita pela maioria dos
filósofos. Nessa questão do direito dos animais, há não só diferenças de opiniões como também diferenças
devido aos sistemas legais dos países, e nessa área de atuação há dois deles que detêm maior influência no
assunto – os Estados Unidos e o Reino Unido.

Nos Estados Unidos, o propósito da lei é visto como a proteção dos direitos. Como existem leis para proteger
os animais, mesmo contra seus proprietários, resulta que os animais gozam de direitos. Em teoria, as leis podem
proteger a vida de um animal, com base em que estes têm o direito de realizar seus propósitos naturais. Atualmente,
porém, tais leis protegem os animais dos maus-tratos abusivos, de crueldades e de sofrimentos, não reivindicando
outros direitos.

Na Grã-Bretanha, as leis de proteção animal não são vistas como conferindo direitos aos animais, mas sim colocan-
do deveres ao homem. As pessoas adultas capazes de responder por si mesmas possuem direitos legais, porque se
presume que estas têm responsabilidade moral por seus atos. Nesse caso, os adultos teriam responsabilidade não só
por si mesmos, mas também para com crianças, deficientes e idosos incapazes de responder por seus atos. Dentro da
lógica desse pensamento, o homem tem deveres e não direitos sobre os animais. Esses deveres podem ser especificados
e sustentados por lei, o que não implica que os animais tenham direitos próprios. E podemos citar o ‘princípio de
reverência’ pela vida, preconizando que o homem deve proteger e cuidar de suas criaturas amigas, os animais.

Como cuidar de nossos animais no caso de experimentação, já que sabemos que muitas vezes essa atividade
é decisiva para o conhecimento de fenômenos vitais, e que forçosamente teremos de utilizá-los?
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A experimentação animal é uma atividade humana com grande conteúdo ético. Os problemas éticos da
experimentação animal surgem do conflito entre as justificativas para o uso de animais em benefício de si
próprios e do homem e o ato de não causar dor e sofrimento aos animais. Esse conflito é inevitável, e só pode
ser tratado equilibrando-se os valores opostos. Quanto maior o sofrimento que um experimento irá causar aos
animais, mais difícil é a sua justificativa. Não é nada fácil tomar decisões éticas.

Podemos considerar como legitimamente éticos os experimentos em animais que sejam de benefício direto
para a vida e para a saúde humana e animal. Também podem ser considerados como éticos, mesmo não sendo
benefícios diretos, os que procuram novo saber que contribua significativamente para o conhecimento da
estrutura, função e comportamento dos seres vivos.

Os experimentos com animais não são eticamente válidos se houver métodos alternativos fidedignos para
o conhecimento que se procura.

O princípio ético de reverência pela vida exige que se obtenha um ‘ganho’     maior de conhecimento com
um ‘custo’ menor no número de animais utilizados e com o menor sofrimento dos mesmos.

O PRINCÍPIO DOS 3 RS

Dois cientistas ingleses, Russell & Burch (apud Remfry, 1987), conseguiram sintetizar com três palavras
o Princípio Humanitário da Experimentação Animal. Por sua grafia em inglês conter a letra R no início de
cada palavra –  –  –  –  – Replacement, Reduction e Refinement –, ficou definido como o Princípio dos 3 Rs.

REPLACEMENT – traduzido como Alternativas, indica que sempre que possível devemos usar, no lugar de
animais vivos, materiais sem sensibilidade, como cultura de tecidos ou modelos em computador. Os mamíferos
devem ser substituídos por animais com sistema nervoso menos desenvolvido. O Fundo para Alternativas ao
Uso de Animais em Experimentação (FRAME, sigla original em inglês), fundado em 1969, no Reino Unido,
procura encontrar novas técnicas para a substituição dos animais em pesquisas. Já surgiram várias alternativas
como, por exemplo, culturas de tecidos humanos para a produção de vacinas da pólio e da raiva e testes in
vitro para testar a segurança de produtos. Porém, há inúmeras áreas onde não é possível usar alternativas
como pesquisa de comportamento, da dor, cirurgia experimental, ação de drogas etc.

REDUCTION – traduzido como Redução; já que devemos usar animais em certos tipos de experimentos, o
número utilizado deverá ser o menor possível, desde que nos forneça resultados estatísticos significativos.
Atualmente, o número de animais usados em experimentação diminuiu porque utilizam-se animais com estado
sanitário e genético conhecidos, bem como são feitos o delineamento experimental e a análise estatística antes de
se iniciar a pesquisa ou teste. Os cursos ministrados sobre animais de laboratório contribuíram enormemente
para a redução no número de animais utilizados, pois ensinam como usar o menor número possível deles.

REFINEMENT – traduzido como Aprimoramento, refere-se a técnicas menos invasivas, ao manejo de animais
somente por pessoas treinadas, pois uma simples injeção pode causar muita dor quando dada por pessoa
inexperiente.

Estamos ainda longe de atingir os 3 Rs. As farmacopéias estão cheias de anomalias sobre o uso de animais
empregados em testes. Exemplificando, se para um teste de insulina são suficientes 12 coelhos, porque ainda
se utilizam 96 camundongos? Porque são mais baratos ou serão os camundongos menos sensíveis?

Atualmente, a maioria dos cientistas envolvidos com experimentação animal possui respeito pela vida e se
preocupa em conduzir suas pesquisas sem causar dor e sofrimento aos animais, seguindo os princípios éticos da
experimentação animal. Sabemos que não é fácil policiar a pesquisa, pois esta é realizada em laboratórios fechados
e pode-se dizer que o uso ético de animais depende muito da ‘integridade e consciência de cada cientista’.
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CONCLUSÃO

Falamos sobre a questão ética da experimentação animal e a inquietação de proporcionar-lhes bem-estar.
Teríamos, então, condições de sensibilizar nossos colegas cientistas e todas as pessoas que trabalham com
animais? Se isso for possível, como se concretizaria tal atitude?

Cremos que, em primeiro lugar, vem a ‘educação’, que pode ser adquirida por meio de palestras sobre ética,
bem-estar, métodos alternativos, aprimoramento, intercâmbio de conhecimentos. Outra maneira de proporcionar
educação é incorporar cursos de experimentação animal ao currículo de graduação e pós-graduação de medicina,
medicina veterinária, ciências biológicas e áreas afins. É dever dos pesquisadores ensinar aos estudantes mais do
que responder a uma pergunta científica. Precisamos ensiná-los a pensar na validade do experimento, fazê-los
entender que seus trabalhos utilizam seres que possuem sensibilidade, sentem dor e medo também.

Aos cientistas, devemos lembrar-lhes que têm deveres específicos:

• responsabilidade pelo bem-estar geral dos animais – por isso devem conhecer muito bem a etologia e a
biologia da espécie com que estão trabalhando – para poder proporcionar bom alojamento, manejo,
alimento etc. aos seus animais. Também devem dar treinamento ao pessoal com quem irão trabalhar;

• calcular meios e fins – é esse experimento necessário? É relevante? Não será o mesmo uma repetição
desnecessária? “How much gain for how much pain?”;

• usar sempre os 3 Rs.

O empirismo da experimentação animal, inevitável quando dos albores da ciência, deve dar lugar a uma
aproximação mais racional e, portanto, mais apropriada a uma ciência exata. Assim, não haverá conflito entre
os apelos da ciência e a obrigação de humanidade para com os animais.
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