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Parecer 
Petição n.º 141/XIII/1.ª 

 
 
A petição aqui em análise tem por base uma declaração redigida por 
cientistas de excelência, discutida, refletida e assinada por umas 
dezenas de cientistas informados/as acerca da experimentação 
animal e das chamadas alternativas a este método institucionalizado 
na ciência. 
 
A declaração de Lisboa surgiu de um consenso na comunidade 
científica acerca da falta de previsibilidade dos chamados modelos 
animais [Knight, 2008]. Desde experiências individuais, a análises 
sistemáticas da literatura, multiplica-se a evidência da falácia da 
experimentação animal. 
 
No que ainda falta consenso é no caminho a seguir a partir daqui. Será 
indispensável continuar com a experimentação animal, porque “é o 
melhor que temos”? Será possível aumentar a previsibilidade dos 
testes em animais? Ou é possível e desejável dar um outro rumo à 
investigação biomédica? 
 
Já foram identificados vários motivos para a falta de previsibilidade 
dos teste em animais [Greek, 2004, Knight, 2011]. Entre eles estão: (1) 
erros no desenho das experiências, (2) diferenças inter-espécie e (3) 
ambientes e protocolos stressantes. 
Destas grandes categorias responsáveis pela falta de previsibilidade 
dos testes em animais, a primeira pode ser, em teoria, otimizada; a 
terceira pode ser parcialmente resolvida, mas teremos sempre 
animais em condições de cativeiro e sujeitos a procedimentos 
experimentais invasivos, que serão sempre stressantes pela sua 
natureza; e a segunda nunca será resolvida [Bettauer, 2010; Gagneux, 
2004; Puente, 2006; Somel, 2011; Varki, 2011; Walker, 1997]. E é sobre esta 
segunda categoria que me vou debruçar, dado ser o ponto de 
aparente discórdia entre as partes mais favoráveis e mais 
desfavoráveis à experimentação animal. 
 
A previsibilidade de um modelo tem de ser avaliada pela história da 
correlação dos seus resultados com a realidade. Aliás, no 
desenvolvimento das chamadas alternativas à experimentação 
animal, essa correlação é testada exaustivamente, tal como acontece 
nas mais variadas áreas científicas. Contrariamente, demoramos 
cerca de um século desde a normalização da experimentação animal 
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para começar a testar a sua capacidade de previsão. Existem várias 
formulas para quantificar a capacidade de previsão de modelos. Entre 
elas encontram-se a sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo 
positivo e o valor preditivo negativo. Estas fórmulas têm em 
consideração os resultados verdadeiros positivos (VP), falsos positivos 
(FP), verdadeiros negativos e falsos negativos. Como estamos a falar 
da transposição de resultados em animais não-humanos para 
humanos, conhecemos normalmente os resultados para os testes 
positivos, mas não para os negativos. Os resultados negativos de 
testes em animais não-humanos, por norma, não passam para testes 
clínicos em humanos. Consequentemente, focar-me-ei no valor 
preditivo positivo (VPP) dos testes em animais, onde VPP = VP/(VP+FP). 
De salientar ainda é o que entendemos por um modelo preditivo. Um 
valor de VPP de 0.5 não é suficiente para qualificar um modelo ou um 
método científico como preditivo na ciência médica. Este resultado 
seria o expectável no lançamento de uma moeda ao ar. A ciência 
médica exige valores à volta de 0.8, se a modalidade for utilizada para 
algo que intersectará os cuidados de saúde. 
Como já referi acima, a falta de previsibilidade da experimentação 
animal já é consensual. Mas será que tal pode ser resolvido com o 
melhoramento do desenho das experiências e dos ambientes e 
protocolos a que os animais são sujeitos? Numa revisão sistemática 
da literatura, Hackam et al. [Hackam, 2006] chegou a um VPP de 0.37 
para os estudos com animais mais citados, publicados em revistas de 
topo, que investigavam intervenções preventivas ou terapêuticas num 
modelo animal in vivo. Como assumem os autores deste estudo, os 
artigos incluídos nesta revisão são os que têm mais elevada 
probabilidade de translação. Os autores acabam por concluir que, 
mesmo nos estudos com animais de alta qualidade, deve ser esperada 
uma fraca reprodução por parte de quem conduz investigação clínica. 
Outros estudos têm chagado às mesmas conclusões [Voskoglou-
Nomikos, 2003; Shanks, 2009; Sandercock, 2002; Roberts, 2002; Pound, 
2004; Perel, 2007; Lindl, 2005; Knight, 2008, 2007]. 
As tentativas de melhorar as diferenças inter-espécie, com modelos 
geneticamente modificados, por exemplo, têm sido alvo de duras 
críticas científicas e não têm melhorado em nada a sua previsibilidade 
[Miklos, 2005; Liu, 2004; Kieburtz, 2007; Jankovic, 2005; Darlison, 2005]. 
Estes resultados da experimentação animal, assim como os avanços 
no conhecimento do sistema humano e as suas implicações na 
investigação clínica, têm vindo a favorecer o desenvolvimento da 
medicina personalizada [Wang, 2011; Hudson, 2011; Froehlich, 2011; 
Flaherty, 2010; Blair, 2009; Bhathena, 2008; Bates, 2008], onde o estudo 
do humano como indivíduo é primordial.  
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Hoje, já muito do que se investigava no animal se investiga no sistema 
humano. Utilizam-se combinações complexas de tecnologias in vitro e 
in silico, por exemplo, para explorar a toxicidade de novas 
substâncias, a permeabilidade da placenta humana, biologia molecular 
e celular e previsão de tratamentos clínicos em pacientes específicos; 
desenvolvem-se novas tecnologias de biomonitorização para 
monitorizar aspetos da biologia, química e fisiologia humana, que de 
outra forma não nos seria acessível; Investiga-se a genética humana 
onde se dão passos cruciais para, por exemplo, se prever a evolução 
de certos tipos de cancro e detetar que crianças são imunes a 
algumas vacinas universais, permitindo desenvolver tratamentos 
adequados para cada caso. 
 
Muitos destes métodos são hoje utilizados em combinação com a 
experimentação animal, antes da passagem para os testes clínicos. O 
problema em utilizar métodos baseados em dois sistemas diferentes – 
humano e não-humano – é que as experiências com animais não 
humanos podem contradizer os resultados obtidos no estudo do 
sistema humano. Quando tal acontece – o que é frequente, como já foi 
explicado acima – os resultados da experimentação animal podem ser 
incorretamente favorecidos (direcionando a investigação por um 
caminho errado), porque eles representam “o sistema animal 
completo”. Tal acontece porque ainda existe esta falsa segurança em 
usar um organismo completo antes de testar em humanos. No entanto, 
por razões genéticas e fisiológicas que são imutáveis, as experiências 
com animais têm-se mostrado menos fidedignas do que até um 
sistema incompleto do corpo humano [Clemedson, 1996, 2000; MatTek, 
2016; Worth, 2014]. 
 
A situação que temos atualmente em Portugal relativamente à 
experimentação animal é precária. Na avaliação de projetos que 
envolvem experiências com animais, os comités de ética pedem, na 
melhor das hipóteses, a opinião do/da investigador/a acerca da 
utilidade da experiência. É crucial que, tal como em qualquer outra 
área científica, a investigação proposta esteja assente em evidência 
científica. Em áreas como a educação médica, o desenvolvimento de 
tecnologias ou estudos clínicos, o escrutínio é constante e as práticas 
são ajustadas de acordo com os resultados desse escrutínio. É uma 
questão científica e ética que tal se aplique com celeridade à 
experimentação animal. As deficiências típicas das instituições 
responsáveis pela aplicação de diretivas e afins afetam também a 
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Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), que não parece 
ter meios para cumprir as funções que lhe foram imputadas. 
 
Por fim, sabemos que cientistas informados não são capazes de 
avaliar sem enviesamento as controvérsias na sua área [Greenalgh, 
1997; Shermer, 2011]. É, portanto, essencial que – para além da DGAV, 
dos médicos veterinários, dos Órgãos Responsáveis pelo Bem-Estar 
dos Animais (ORBEA) e das Comissões de Ética das instituições nas 
quais são criados, mantidos e utilizados os animais para fins científicos 
– tenhamos nas autoridades competentes especialistas da área da 
aplicação médica a que se propõe cada experiência com animais, 
experientes em outros métodos de investigação baseados no sistema 
humano que dêem um parecer vinculativo acerca da proposta de 
investigação com animais. 
 
Dado o exposto acima, considero que as propostas da petição No 
141/XIII/1a só podem levar a uma maior transparência, necessária para 
o escrutínio científico da experimentação animal. 
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