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Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos
organizadores pela honra deste convite: abrir a Reu-
nião Anual do Instituto Biológico não fazia parte de
minhas ambições secretas, mas é uma das mais apre-
ciadas distinções de minha vida. Este lugar evoca me-
mórias, todas antigas, mas apesar disso, ou talvez
por causa disso muito vívidas. Foi perto daqui, no
primeiro andar, à esquerda de quem sobe a escadaria
principal que eu vi pela primeira vez um laboratório
de pesquisa e um experimento em animal. Eu tinha
àquela altura uns 10 anos de idade e a memória guarda
os últimos minutos da vida de um cão. Naquela
mesma noite, ainda um pouco chocado em função do
que me restava do dia, interroguei o pesquisador
responsável sobre o porquê da morte do cachorrinho.
Acho que a pergunta o pegou meio desprevenido. Mas
normalmente não lhe faltavam argumentos, de modo
que explicou-me que aquilo era feito com a finalidade
de tentar descobrir coisas novas, coisas que poderiam
salvar pessoas doentes. E que eles tomavam muito
cuidado para que não houvesse sofrimento. Minha
cultura biológica era pouco mais que nada, mas tive a
certeza de que o homem estava me enrolando.
Também quis saber porque tinham matado o animal
no fim do experimento e foi-me dito que tinha que ser
assim, para que o animal não sofresse quando
acordasse da anestesia. Tudo isto aconteceu há mais
de 50 anos, ou seja, quando este Instituto tinha sido
inaugurado há menos de um quarto de século. Uns
poucos dias depois, o referido cientista chegou em
casa muito excitado e contou que havia feito uma
descoberta importante. Eu imediatamente lembrei-me
do cão morto e quis saber se a descoberta ia salvar
alguma pessoa doente. O cientista disse-me que àquela
altura era difícil ter certeza, mas que talvez a resposta
pudesse ser afirmativa.

Pensar a ciência do tempo em que aquela desco-
berta foi feita, ou pensar ainda mais para trás, a ciência
do tempo em que este Instituto foi criado não é fácil.
Neste novo milênio, a palavra ciência evoca um
conjunto de imagens que teria surpreendido os
fundadores desta casa: alta tecnologia, altos custos,
equipes multidisciplinares, biologia molecular,
genoma, clones, simuladores, transferência do conhe-
cimento para o setor produtivo, etc, etc. Sobretudo,
alta velocidade de transferência. O vapor de água
levou duzentos anos para virar locomotiva, a eletrici-
dade cinqüenta para virar lâmpada, mas o vírus da
AIDS levou menos de cinco anos para gerar medica-

mentos eficazes.
Alguns anos antes
da criação deste
Instituto, em Lon-
dres, o grande fisio-
logista Haldane,
real izava seus
e x p e r i m e n t o s
clássicos sobre o
controle da respi-
ração. Sua equipe começava e acabava com uma técnica,
dizem que bem bonitinha, e seu principal instrumen-
to de coleta de dados era um pequeno tambor de co-
bre, inventado na França meio século antes por um
cavalheiro chamado Marey. Este tambor de Marey cus-
taria uns 2 ou 3 Euros a valores atuais (ou alguns
centimes de Franco a valores daquele tempo). Uma
membrana de borracha fina e flexível cobria-lhe a boca
e tinha que ser trocada para cada novo experimento.
Este era o limite da high tech e do descartável no mo-
delo científico belle époque. Segundo uma piada que
durou décadas, ao iniciar suas históricas descober-
tas, o cientista mandou a técnica à farmácia mais
próxima para comprar uma caixa de camisinhas. Com
as camisinhas ele montava o tambor e registrava os
movimentos respiratórios de um cão. Os experimen-
tos andaram tão bem que uma semana depois a moça
teve que voltar à farmácia. Para quebrar o gelo, o far-
macêutico perguntou se ela preferia camisinha de pon-
ta lisa ou rugosa, mas ela respondeu distraída "tanto
faz, a ponta a gente corta". Eu ainda usei tambores de
Marey, quimógrafos enfumaçados e outras preciosi-
dades históricas, tecnologia que levou um século para
ser superada. Os sucessores dos quimógrafos e dos
tambores, os polígrafos e os transdutores dos anos
sessenta e setenta desapareceram bem mais depressa.

Mas a biologia experimental nasceu séculos antes
de Haldane: exatamente em 1623, quando William
Harvey, publicou o de Motu Cordis. Ao contrário de
Haldane,  Harvey não tinha nem equipe, nem instru-
mentos de medida. Mas o De Motu Cordis é geral-
mente considerado como o atestado de nascimento
da biologia experimental, por ser a primeira publicação
que, feita a introdução, descreve método e resultados
e chega a conclusões. Para descrever o ciclo cardíaco
abriu o tórax de diversos vertebrados, especialmente
sapos e cães: mas o olho humano desarmado é incapaz
de compreender, em tempo real, o ciclo sístole –
diástole, ou a seqüência aurícula – ventrículo. Para
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nós tudo isso é tão banal que mal paramos para pen sar.
Mas Harvey foi obrigado a recorrer à câmara lenta da
vida: ele afirma textualmente que apenas no limiar da
morte, quando os movimentos cardíacos tornam-se
cada vez mais lentos, é possível entender o que se
passa. A má notícia é que estes experimentos foram
realizados sem anestésicos. E antes que alguém se
horrorize com crueldade, melhor é transportar-se
mentalmente para o século XVII: nossos avós daquele
tempo e mesmo outros avós, bem mais recentes,
sempre que precisavam ser operados, passavam pelo
mesmíssimo ritual de dor e sofrimento. A única
anestesia conhecida era uma dose de aguardente e
quatro leões de chácara agarrados às extremidades
enquanto o cirurgião, que nas horas vagas era tam-
bém o barbeiro, fazia o necessário no menor espaço
de tempo possível. A anestesia braçal era também
usada em veterinária e biologia, mas expunha
anestesistas, cientistas e veterinários a riscos bem
maiores. Por isso, fazia-se pouca anestesia veterinária
e pouca pesquisa em animais. Mas em 1850 tudo
mudou: com a descoberta dos anestésicos, a vida dos
pacientes adquiriu uma qualidade cuja dimensão nós,
daqui deste novo milênio, mal conseguimos compre-
ender. Já não há mais quem se lembre da sensação de
uma cirurgia a frio. A ciência por seu lado entrou tam-
bém numa nova era, com a explosão monumental do
conhecimento.

A nossa convicção, a convicção do mundo da ciência
é de que experimentos em animais são essenciais para
compreender a biologia. Quando Harvey deu ao mundo a
ciência fisiológica, os reis viviam em palácios magní-
ficos que até hoje provocam admiração. Transporta-
vam-se em maravilhosas carruagens douradas que
enfeitam os museus da Europa. Iam ao teatro, (ou
melhor, o teatro vinha a eles) para ver Shakespeare e
Molière, ao vivo e a cores. Ouviam Vivaldi, Bach, e
mais tarde Mozart e Beethoven em primeira mão.
Admiravam as pinturas de Leonardo quando a tinta
ainda estava fresca e as esculturas de Michelangelo
antes dos polimentos finais. Liam as recém
publicadas obras primas Camões, Cervantes, etc etc.
Mas seus palácios recendiam a gordura animal, que
era o que havia para queimar em suas lamparinas;
suas escadarias exalavam o odor sui-generis da urina
em decomposição, porque não havia banheiros. Seus
corpos só não cheiravam a piolhos, pulgas, fungos e
bactérias se pudessem ser disfarçados com perfumes
da Arábia. Seus alimentos só não cheiravam a podre
(faisandé) se fossem servidos com os requintados
temperos da Índia. Suas maravilhosas carruagens
deslocavam-se a 5 km hora sobre suspensões que
envergonhariam um caminhão de bóia-frias no
fundão do Piauí. As esburacadas e alagadas estradas
reais da Europa provocariam tumultos se oferecidas
aos trabalhadores rurais da Bolívia. Morriam todos,

reis e súditos, desdentados e senilizados aos 35 anos,
de doenças que a maioria de nossos médicos sequer
reconheceria. Dos medicamentos que usavam, ape-
nas três chegaram ao século XX: a morfina, os
digitálicos e a atropina, mas esta era usada como
cosmético: duas gotas de beladona transformavam a
mulher numa bella dona, com a vantagem de que a
dilatação pupilar borrava a visão dos seus parceiros
de baile. Considerando o que havia para se ver, não
era uma má idéia.

Mas o biologista experimental sempre teve um
opositor decidido, o protetor de animais. Bem cedo,
este litígio teve que ser regulado pela primeira Lei
sobre pesquisa, o Cruelty to Animals Act, de 1865, do
Reino Unido. Um dos mais antigos registros desta
batalha figura nos anais da Câmara dos Comuns da
Inglaterra para o ano de 1907. Consta que um impor-
tante médico inglês usou o seu bem treinado cão de
estimação para demonstrar o funcionamento do
primeiro eletrocardiográfo. Dias depois, um parla-
mentar antiviviseccionista, para usar a expressão
corrente daquele tempo, interrogou o Ministro do
Interior sobre o cruel experimento, em que um cão
havia sido torturado com choques elétricos. Fleumatica-
mente, como convinha ao ministro de Sua Majestade, o
parlamentar foi informado de que uma demonstração
de fato ocorrera: um grande cão adulto, magnífico
exemplar da raça dos pastores alemães, havia colocado
suas patas em quatro recipientes contendo cada um,
um pouco de água salgada. Mergulhados nesta água
estavam também as pontas de quatro fios metálicos
ligados a um galvanômetro. Neste ponto, o Ministro
observou que se o ilustre parlamentar por acaso já
houvesse caminhado descalço à beira mar ele não
teria dificuldades de compreender a sensação. Os
anais registram aqui risos. Mas quanto à tortura ele
podia assegurar ao ilustre colega que fora na verdade
o cão que torturara o galvanômetro. Os anais registram
mais risos. Finalmente disse que tomava a liberdade
de exprimir sua opinião de leigo e amante dos cães: se
alguém tivesse tentado torturar aquele animal, os
espectadores mais próximos de sua cabeça teriam sem
dúvida sido punidos pela ousadia. Os anais regis-
tram aqui risadas intensas e prolongadas, seguidas
de protestos de parlamentares, chocados com a falta
de respeito do ministro pelo parlamentar. O ministro
desculpou-se e tudo acabou em paz. Neste mundo
mais agitado em que vivemos, as relações entre defen-
sores da pesquisa e dos animais tornaram-se mais
tensas. Durante os anos 70, trabalhei Instituto Nacional
de Pesquisas Médicas da Inglaterra. A recomendação
vigente era examinar o carro por baixo antes de ligá-lo,
just in case alguém tivesse colocado ali um explosivo.
Finalmente aconteceu: uma bomba colocada embaixo
do carro de um cientista explodiu: deste atentado
resultaram mortos, na calçada, uma senhora e seu
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bebê dentro de um carrinho. A repercussão foi suficien te
para acalmar os mais alucinados protetores nos cinco
continentes.

Apesar deste exemplo extremo de fanatismo, seria
um erro ignorar, descartar ou combater este movimento
protetor como nada mais que uma excentricidade.
Existe também um núcleo vigoroso de pensamento
construtivo que obrigou a ciência a repensar seus
métodos e alterar para melhor as condições em que a
ciência biológica se realiza. O argumento da comuni-
dade protecionista tem duas vertentes. A vertente prag-
mática afirma que a pesquisa em animais é inútil, pois
não leva a conhecimento significativo, por uma série
de motivos: os animais são diferentes do homem e
podem ser substituídos por métodos computacionais
ou por experimentos em células isoladas. Os experi-
mentos nada descobrem e não evitam sequer erros
trágicos como o das sulfas nos anos 30, ou da
talidomida nos anos 60. Nos anos vinte, era moda
afirmar que tudo o que havia para conhecer já fora
descoberto! Estes argumentos fazem um certo sucesso
na mídia leiga, mas não convencem, nem mesmo nos
meios governamentais e empresariais, de onde sai o
dinheiro que sustenta a ciência atual. A vertente ética
do argumento anti-pesquisa é mais complicada: não
temos o direito de sacrificar seres vivos de outra espé-
cie em benefício egocêntrico da espécie humana. Mas
vamos antes resolver o argumento pragmático. Cabem
aqui algumas perguntas

É verdade que os animais usados em pesquisa são
torturados brutalmente, como querem fazer crer os
seus críticos? Esta pergunta foi admiravelmente
respondida pelo Ministro do Interior Inglês com sua
sarcástica observação de 1907. Torturar um animal é
possível, mas o preço é muito alto: animais reagem à
tortura e os resultados da pesquisa teriam muito pouco,
ou nenhum valor. Podemos afirmar com uma certa
segurança que abusos com animais são uma raridade
no mundo científico e geralmente são coibidos. Em
geral bem mais severamente que os abusos cometidos
por criminosos ou terroristas contemporâneos contra
cidadãos inocentes. Em todos os lugares onde existe
legislação, tais atos represetam um desvio criminoso
de comportamento.

É verdade que a pesquisa com animais produz
conhecimento? O conhecimento adquirido tem utili-
dade prática? Somos todos capazes de responder
enfaticamente sim e sim para as duas perguntas, mas
o tema foi objeto de um estudo objetivo. Na década de
1970, a American Physiological Society pediu ao
fisiologista Comroe, que determinasse as origens de
uma lista de vinte grandes contribuições ao tratamento
das doenças cardiovasculares. Estas doenças conti-
nuam ainda hoje a liderar a estatística de causas de
morte humana. O grupo de Comroe identificou cerca
de 500 artigos que foram definidos como key papers,

ou artigos chave. Para entrar neste grupo, um artigo
tinha que conter a descoberta original determinante
da inovação. Um destes artigos saiu deste Instituto e
foi publicado no American Journal of Physiology por
Rocha e Silva, Beraldo e Rosenfeld. É possível que o
experimento que eu mencionei no começo desta apre-
sentação estivesse incluído naquele artigo. A desco-
berta da bradicinina é um key paper, porque contem a
descoberta determinante para o tratamento da hiper-
tensão arterial humana.

De posse de seus 500 key papers, o grupo de
Comroe resolveu classificá-los, até porque classificar
é uma das mais antigas manias humanas. Verificaram
que 70% eram ciência básica, cuja meta é ampliar o
conhecimento e 30% ciência aplicada, cuja a meta é
transferir tecnologia ao setor produtivo. Tenho certeza
de que esta informação causa pouca surpresa nesta
sala, mas lembrem-se que lá fora há muita gente que
acha ciência básica uma perda de tempo. Num
segundo passo, Comroe e seu grupo subdividiram
apenas os artigos de ciência básica segundo um crité-
rio muito curioso: ao tempo em que foram publicadas,
estas descobertas prenunciavam ou não o progresso
tecnológico que viria a resultar? Para a bradicinina,
por exemplo a resposta seria sim. Rocha e Silva,
Beraldo e Rosenfeld enxergaram sua potencial utili-
dade futura para o tratamento da hipertensão. Mas a
parada cardíaca causada pelo ion potássio, descrita
há mais de cem anos, foi outra descoberta da maior
importância, fonte de muito do que sabemos sobre
contração muscular. Mas em termos práticos, não
prenunciava nada. Foi até muito usada em romances
policiais gênero Ágata Christie. Mas nenhuma cabeça
pensante modelo belle époque, nem a mais genial,
imaginou que um dia, fossemos usar cloreto de potássio
para deliberadamente parar corações humanos,
enquanto cirurgiões colocam pontes de safena, trocam
valvas, remodelam ventrículos, etc. Voltando aos key
papers, esta classificação terminou empatada: metade
deles prenunciava a utilidade prática, metade não. A
mensagem aqui é muito simples. Mesmo que não se
enxergue para onde uma pesquisa leva, vale a pena
investir. A relação custo benefício fica invisível, mas
freqüentemente está lá!

A última classificação do estudo de Comroe mostrou
que 70% dos artigos descreviam experimentos em
animais, 25% em seres humanos e 5% em prepara-
ções não vivas. Portanto, podemos rejeitar sem sustos
o argumento pragmático dos protetores. Mas foi jus-
tamente este  argumento que nos obrigou a repensar
as regras que governam a pesquisa.

No primeiro mundo, a lei regula experimentos com
animais. Toda a legislação atual deriva do Cruelty to
Animals Act. O espírito de toda esta codificação pode
ser resumido em poucas palavras. A pesquisa tem
que ser relevante e os projetos têm que ser aprovados
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por comitês de ética institucionais. Todo e qualquer
projeto tem que ter um pesquisador responsável
pelos animais. Estes têm que ser criados em a mbientes
adequados e manuseados nas condições que preva-
lecem em clínicas veterinárias de qualidade. Sempre
que possível, os animais devem ser substituídos por
modelos mais simples. A metodologia tem que ser
refinada para que o número de animais empregados
em qualquer pesquisa seja mínimo. Este refinamento
engloba planejamento, estatística e coleta de dados.
Estas idéias estão contidas do conceito dos três R,
replacement, reduction e refinement, que devem orientar
qualquer pesquisa. Finalmente, nenhum experimento
deve ser prolongado depois de atingido seu objetivo.
A dor, ou o sofrimento, quando intensos e prolongados ,
são inadmissíveis e obrigam ao sacrifício imediato do
animal. Ao final de cada experimento, salvo casos
excepcionais, os animais devem ser sacrificados de
modo humanitário e indolor. O animal usado para
pesquisa deve ser o mais adequado para o estudo em
questão, evitando-se sempre que possível o emprego
de espécies ditas de estimação, como o cão, o gato e o
cavalo para citar os exemplos mais comuns. Severas
restrições aplicam-se ao uso de primatas e de espécies
ameaçadas; estas últimas só podem ser objeto de pes-
quisas cuja meta é o conhecimento e a preservação da
própria espécie.

A situação brasileira é de quase vácuo legal. Muito
adequadamente, a lei impõe severas restrições ao uso
de espécies nativas, mas não existe dispositivo que se
aplique genericamente a pesquisa com animais. Há
10 anos a Academia Brasileira de Ciências, a SBPC, A
FESBE e o Colégio Brasileiro de Experimentação Ani-
mal estabeleceram uma Comissão cuja meta era propor
ao poder público um projeto de lei adequado. Eu tive
a honra de presidir esta comissão e o projeto por nós
elaborado foi encampado pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso e está hoje na Câmara Federal, a
caminho de uma votação em plenário. Por sugestão
da Comissão, o acompanhamento deste trâmite foi
incluído na lista de prioridades do Ministério da Ci-
ência e Tecnologia para o período de transição. Mas
estes tempos complicados, com manadas de medidas
provisórias trancando a pauta até mesmo para vota-
ções muito urgentes, como orçamento, reforma fiscal
reforma partidária, reforma social, infelizmente
significam que muito tempo há de transcorrer antes
que tenhamos uma legislação.

Já notei que o argumento ético dos grupos que
se opõem à pesquisa com animais pode ser resumi-
do nos seguintes termos: nós, seres humanos, não
temos o direito de sacrificar seres vivos de outra
espécie em benefício egocêntrico da nossa. É o ar-
gumento dos direitos dos animais, Animal Rights
Movement, etc. Este argumento é mais complicado,
porque é absoluto. Se aceitamos sua validade, as

considerações pragmáticas que acabamos de dis-
cutir tornam-se irrelevantes

Um dos lideres do movimento de proteção aos ani-
mais, Paul Singer, autor de Practical Ethics, publicado
nos anos 80 pela Oxford University Press, expõe a
questão com estimulante clareza. Nós, seres humanos
fazemos pesquisa em outras espécies animais pois a
semelhança entre espécies significa que os resultados
aplicam-se nós. E foi justamente em virtude desta
mesma pesquisa é que fomos descobrindo que as
semelhanças entre humanos e animais são muito mais
profundas do que se pensava, há 400, 200 100 ou até
mesmo há 50 anos. Entre os mamíferos, fenômenos
sofisticados de integração neural, como a dor, a sen-
sação de perigo, as relações afetivas, os laços familia-
res, tudo isto é processado através de programas
biológicos quase idênticos. A comunicação entre
animais é sofisticada e algumas espécies têm algo que
se poderia chamar de autoconsciência. Alguns indi-
víduos transmitem conhecimento adquirido de modo
que seu grupo tem cultura acumulada. Mas, argumenta
Singer, nosso código ético impede-nos de usar seres
humanos em experimentos, justamente porque somos
dotados destas características, apenas em nível mais
sofisticado. Somos diferentes, porque nossa linguagem
é única: abelhas, baleias, aves, cães, apenas para citar
alguns, usam frases de tipos variados para comunicar
fatos concretos, como nós. Algumas aves e mamíferos
comunicam sentimentos e afetos. Mas nós somos os
únicos capazes de usar palavras e frases para cons-
truir conceitos abstratos. O que estou fazendo neste
instante, isto é usar a linguagem para discutir o
conteúdo da própria linguagem, é atributo humano
exclusivo. Qualquer ser humano adulto normal, mes-
mo o menos dotado, é capaz de construir sua história
individual e compreender a história coletiva. Enten-
demos que a vida tem começo, meio e fim. Experimentos
que afetem a história de nossa vida ou, muito pior,
que abreviem nossos dias são totalmente proibidos.
Uma vida humana não pode ser exterminada para
adquirir conhecimento, para evitar sofrimento ou para
proteger a comunidade. É evidente que o código de
ética se estende àqueles membros da família humana
que não tem estas características intelectuais. Não
podemos fazer experimentos em bebês, em portadores
de Alzheimer, em portadores de síndrome de Down,
por exemplo. E é aqui que Singer insere seu argumento
crucial: se estamos proibidos de usar um rebaixado
mental para pesquisa, estamos igualmente proibidos
de usar animais, pois não é ético usar um porco, ou
um cão, animais muito mais inteligentes que bebês,
ou retardados mentais. Este argumento é absoluta-
mente irrefutável, na medida em que resiste a qual-
quer análise lógica ou filosófica. Portanto esta
conversa poderia encerrar-se aqui e agora. É
logicamente irrefutável que estamos impedidos de
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fazer pesquisa em animais e deste modo o argumento
pragmático torna-se irrelevante. Mas antes de fechar
o Instituto Biológico e todos os demais centros de pes-
quisa do mundo, vale a pena notar que existem ou-
tros argumentos filosoficamente irrefutáveis que não
convencem ninguém. O mais famoso é o argumento
idealista, criado por Platão há 2500 anos e desenvol-
vido ao limite da perfeição racional por Berkeley em
1713. A matéria não pode ser concebida independen-
temente da mente e não existe a menos que percebida
por alguém. Esta teoria supõe necessariamente a exis-
tência de uma divindade que continuamente evoca a
percepção dos objetos. Embora irrefutável sob o pon-
to de vista lógico este argumento é universalmente
considerado como irrelevante, porque esbarra na rea-
lidade. Perdoem-me por esta digressão, mas ela é im-
portante para fazer compreender que o argumento de
Paul Singer também esbarra na realidade. Até mais
que o argumento idealista. A ser verdadeiro, o concei-
to de direitos dos animais impede a matança de qual-
quer animal, por qualquer motivo, já que é um argu-
mento absoluto. Estamos proibidos de comer carne e
nesse ponto teremos o apoio entusiástico dos proteto-
res coerentes, que jamais usam qualquer objeto de ori-
gem animal e jamais comem carne. Mas estamos igual-
mente proibidos de dar produtos de origem animal
aos nossos cães e gatos de estimação. Os cães até que
aguentam, mas os gatos não. Ficam igualmente proi-
bidos todos os carnívoros domésticos ou selvagens
de matar animais. Em outras palavras, o irrefutável
argumento dos direitos dos animais revoga a lei da
cadeia alimentar, extingue os predadores carnívoros
de desequilibra irremediavelmente o meio ambiente.
Revogar a lei da cadeia alimentar é quase tão surreal
quanto revogar a Lei da Gravidade. Às vezes ocorre-
me a idéia de que esta discussão seria totalmente dife-
rente se em vez de onívoros, nos fossemos herbívoros
racionais ou carnívoros racionais. No primeiro caso,
a pesquisa com animais seria impensável, no segun-
do, provavelmente, comeríamos os protetores de ani-
mais à sobremesa sem qualquer vacilação. Conse-
qüentemente devemos comemorar o fato de sermos
onívoros. E podemos continuar a comer carne sem
problemas. Especialmente podemos sempre permitir
que os nossos carnívoros de estimação continuem vi-
vos. Apenas como um corolário deste argumento vale
notar que se a partir de amanhã a humanidade fosse
proibida de comer animais, seríamos praticamente
obrigados a destruir bilhões de aves e mamíferos nor-
malmente usados par alimentação e substituí-los por
grãos para alimentar o mundo. Todas as áreas exclu-
sivamente adequadas para pastagens seriam ser aban-
donadas, já não somos capazes de usar a proteína
intracelular dos vegetais. Todas as encostas onde cri-
amos caprinos voltariam ao natural. Haveria ai um
certo ganho ecológico, é verdade. Mas para colhers

grãos suficientes para substituir a proteína animal,
seria necessária uma devastação natural várias or-
dens de magnitude maior que a atual, com mortanda-
de generalizada e extinção de quase toda a vida ani-
mal selvagem do planeta. Portanto, o uso de animais
para alimentação é uma lei natural. E muito mais cru-
éis são as práticas habituais de certas “fabricas” de
proteína animal atuais do que dos laboratórios de pes-
quisa. Mas este é assunto para outro artigo.

Voltemos à ética aplicada à pesquisa. Certos pro-
cedimentos são proibidos em seres humanos, mas não
é verdade que a pesquisa biológica em seres huma-
nos é proibida. O estudo de Comroe mostrou que cer-
ca de um quarto dos key papers descrevem experi-
mentos em seres humanos. As regras são diferentes,
mas experimentos são realizados todos os dias: exi-
ge-se consentimento prévio e informado do paciente;
seus interesses terão sempre prioridade sobre quais-
quer outros, inclusive sobre os científicos; o paciente
tem sempre direito, se for o caso, a tratamento médico
adequado durante o estudo; os potenciais malefícios
antecipados pelo estudo não podem por em risco sua
vida ou sua saúde; finalmente, o paciente pode sem-
pre retirar seu consentimento sem prejuízo para seu
tratamento.

Estas regras são sempre seguidas? A resposta é
quase sempre, mas existem situações em que cada uma
delas pode ser ignorada. Legitimamente ignoradas, é
bom que se diga. O consentimento prévio e informado
é um requisito quase absoluto, mas estudos sobre pro-
cedimentos novos aplicáveis à situações de emergên-
cia dispensam a exigência. Se por exemplo alguém
descobre um novo tratamento para hemorragias gra-
ves, chega um dia em que este procedimento terá que
ser testado em pacientes atendidos na rua, vitimas de
trauma e cuja vida depende sobretudo da velocidade
do tratamento. O paciente não tem condição de dar
consentimento e nem o experimentador tem tempo
para solicitá-lo. Neste caso, dispensa-se este requisi-
to, substituído por salvaguardas comunitárias.

Certos experimentos são testes de segurança e qua-
se sempre são ineficazes para o paciente em que são
testadas. Como exemplo podemos lembrar os primei-
ros testes com corações artificiais, ou com certas dro-
gas anti-câncer. Rigorosamente, tais experimentos re-
presentam a sobreposição do interesse científico so-
bre o individual. Mas todos já ouvimos falar de casos
em que o paciente, consciente de que nada pode ser
feito por ele consente num experimento "para o bem
da ciência". E aceita sacrificar o resto de sua vida em
favor do conhecimento.

Uma outra idéia foi vulgarizada pela ciência e pelo
progresso tecnológico: os conceitos éticos variam ao
longo da história. Há 400 anos, somente alguém com
muita vontade de morrer na fogueira da inquisição
ousaria fazer esta afirmação em público. Mesmo há
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cem anos, a ousadia seria severamente punida. Mas a
moderna genética, os bebês de proveta, prenúncio dos
clones e a eutanásia legalizada, apenas para citar os
mais óbvios, encarregam-se de ilustrar este tema. E
aqui vale a pena rememorar o primeiro ensaio clínico
detalhadamente reportado na literatura médica. O
autor foi o cirurgião militar francês Ambroise Paré,
que viveu de 1510 e 1590. Paré nunca recebeu educação
formal, de modo que segundo as nossas leis seria
condenado por exercício ilegal da medicina. Mas na
França do Século XVI as coisas ordenavam-se de
modo diverso. Antes que alguém pense que estamos
falando de gente primitiva, vale relembrar que
Ronsard, Rabelais, Montaigne, e Leonardo da Vinci
foram contemporâneos de Paré. Graças à sua excep-
cional atuação como cirurgião militar registre-se que
foi médico real por quase 40 anos e sob quatro reis
sucessivos. Publicou um monumental Traité de
Medicine que balizou a profissão por séculos.
Nenhum de nós nestes dias mais velozes pode aspirar
tal longevidade. É claro que o Traité está superado,
mas seus métodos de redução de fraturas, embora
aperfeiçoados ao longo de 400 anos, ainda são válidos .
Ambroise Paré comparece aqui por outro motivo: O
Traité relata ter sido ele convocado pelo Rei para
decidir sobre a eficácia de um novo medicamento
trazido à corte por notável médico árabe. Tratava-se
de um antídoto universal contra venenos. Paré conce-
beu a idéia de testá-lo clinicamente. Um condenado à
morte e com execução marcada para a manhã seguinte
foi trazido. Era cozinheiro de um grande senhor e
havia roubado uma salva de prata do patrão. Segundo
o relato de Paré, declarou aos presentes que conside-
rava-se merecedor da pena de morte pelo crime come-
tido. Paré explicou-lhe que havia ali um remédio de
origem árabe, supostamente eficaz contra venenos. O
Rei oferecia-lhe a liberdade se concordasse em tomar
o remédio juntamente com um veneno mortal. A origem
árabe é relevante pois a esse tempo o Mundo Árabe
era centro médico da mais alta respeitabilidade. Se
me perdoam a analogia, remédio árabe corresponderia
hoje remédio aprovado pelo Food and Drugs
Administration dos Estados Unidos. O homem con-
cordou e nem preciso dizer-lhes que o experimento
fracassou, resultando em sua morte rápida. Este estudo
é relatado no famoso tratado de farmacologia do
Professor Mauricio Rocha e Silva e mesmo o leitor
mais distraído não pode deixar de notar um mal
disfarçado desprezo por este desastrado experimento.
Este desprezo certamente seria compartilhado por
Henrique da Rocha Lima, o fundador desta casa, por
Otto Bier, José Reis, e muitos dos grandes pioneiros
da ciência brasileira que por aqui passaram. Mas
antes de aderirmos todos a este salutar desprezo, vale
meditar sobre este caso, considerando-o sob a ética e
a cultura de seu tempo: o produto tinha origem qualifi-

cada, e temos consentimento informado; ao paciente
restavam apenas umas poucas horas de vida e, no
pior cenário, o malefício adicional era desprezível;
em contraste, no melhor cenário, haveria considerá-
vel benefício pessoal, com prolongamento indefinido
da sua vida em estado de saúde perfeita. Conseqüen-
temente, o incremento de conhecimento estava rigo-
rosamente subordinado ao interesse individual do
paciente. Segundo nossas próprias regras, a posição
de Paré é impecável. Do alto de nossa sabedoria
modelo Século XXI, podemos criticar o protocolo por
estar apoiado num código penal brutal, por sua
incongruência com o conhecimento químico, pela
falta de experimentos prévios em animais e, do ponto
de vista estatístico, pelo reduzido numero de casos
estudados. Mas no século XVI, o código penal era
aquele e se alguém tiver aqui certeza de que o nosso
não será criticado daqui a 400 anos, que atire a
primeira pedra. Quanto à química, hoje sabemos com
certeza que um antídoto universal é impossível, mas
em 1580 Lavoisier e a química ainda estavam dois
séculos para frente. A falta de experimentos em ani-
mais não era obstáculo, em face da norma filosófica
vigente: o grande Descartes, que nasceu alguns anos
depois da morte de Paré, categoricamente rejeita qual-
quer semelhança entre seres humanos e animais.
Finalmente o moderno método estatístico só nasceu
no fim do século XIX.

Mas antes que alguém se lance pelo caminho oposto
e acredite que eu estou aqui para detonar os reveren-
dos pais da ciência brasileira, além de meu próprio
pai biológico, vamos contextualizar o pouco respeito
que Rocha e Silva demonstrou por este experimento.
Durante os 5 séculos que começaram em Sagres, com
o infante Dom Henrique, e que terminam com a explo-
são da primeira bomba atômica, o ocidente viveu um
grande caso de amor total com a ciência: sua meta era
descrever e explicar o mundo natural e melhorar a
vida humana. O sucesso de quatro séculos de ciência
mais do que justificava esta lealdade. Mas em
Hiroshima descobrimos que a ciência era capaz de
transformar radicalmente o mundo natural. Meros
quinze anos mais tarde, a crise dos foguetes em Cuba
deu-nos a percepção de que havíamos aprendido o
suficiente para extinguir a vida inteligente no planeta.
As idéias atuais, sobre preservação e conservação da
natureza, teriam certamente merecido a bem educada
aprovação do jovem Rocha Lima, por exemplo, mas
suspeito que ele teria perguntado, com a sua impecável
polidez e seu requintado senso de humor: preservação
da natureza? Claro que sou a favor! Mas tem alguém
por aí querendo destruí-la? Os cientistas que criaram
este Instituto eram muito diferentes dos que os suce-
demos. Herdaram o mundo em que a transformação
científica havia sido a grande alavanca que trouxera
o mundo muito melhor, muito mais esclarecido, e
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muitíssimo mais confortável. Nada podia deter o
progresso da humanidade. A marca registrada
daquele mundo é o racionalismo. Mas a idade da ino-
cência terminou há 40 anos.

No ano de 1900, a julgar pelo primeiro volume do
Índex Médicus, publicaram-se pouco mais 1.000 artigos
científicos médicos originais, ou seja, uns 20 por
semana. Cem anos depois, no ano de 2000 publica-
vam-se quase 2.500 artigos médicos originais a cada
dia, perto de 1 milhão no ano. A produção científica
de 1950, que tanto assombrava os que então viviam
era quase 30 vezes maior que a de 1900, mas de lá
para cá a produção de artigos originais aumentou
mais 30 vezes. A produção científica cresceu
exponencialmente durante todo o século, quase do-
brando a cada década, aproximadamente.

Sob o prisma de autoria, a grande maioria dos
artigos publicados em 1900 eram obra individual, mas
artigos com dois autores representavam minoria
importante; três co-autores eram raridade e mais que
três eram praticamente inexistentes. No meio do
século, um autor/artigo era raridade, dois ou três
autores eram o mais comum e certamente havia arti-
gos com mais de três co-autores. Em 2000, encontra-
mos em média de 5 co-autores por artigo, mas alguns
artigos originais são co-autoria de centenas de
co-autores: refiro-me por exemplo aos artigos que
coroaram o século XX na busca de seqüenciamentos
genômicos.

Para o cientista de 1900, era perfeitamente possível
ler a totalidade dos 20 artigos publicados a cada
semana. Mais importante, ele seria capaz de entender
praticamente tudo o que lia. Ler 2500 artigos por dia
não está ao alcance da mente humana. Nem vale a
pena: a ciência se compartimentalizou de tal modo
que ninguém mais é capaz de entender o que se publica
fora do apertadíssimo espectro de sua especialidade.

Não temos dados exatos sobre o custo da ciência
biológica no ano de 1900. Mas podemos avaliar este
custo multiplicando o número de artigos pelo número
de autores por artigo, pelo seus salário aproximado,
pelos salários das jovens técnicas. Acrescentemos os
custos dos tambores de Marey, das camisinhas de
ponta lisa ou rugosa, cortadas ou não, além de todas
as outras criações artesanais e geniais de nossos
antecessores. Descobriremos que algumas das mais
notáveis contribuições ao conhecimento humano em
todos os tempos, ocorridas entre 1890 e 1910 custa-
ram, em valores atualizados, algumas dezenas de
milhões de dólares por ano. Mal chegamos ao orça-
mento da FAPESP para o ano de 2000. Este dinheiro
provinha principalmente de fundos universitários,
públicos ou privados, de instituições estatais de pes-
quisa e incipientemente de uma industria farmacêu-
tica que começava a crescer. Vinha também dos bol-
sos individuais de pesquisadores que possuíam ou

ganhavam o suficiente para se autofinanciar em parte.
Em 1930, encontramos valores muito maiores, um

alto nível de profissionalização, mas a grande revo-
lução veio com o projeto Manhattan, para desenvol-
ver a bomba, na qual o governo dos Estados Unidos
investiu valores nunca antes imaginados num projeto
de ciência. Ao fim da Segunda Guerra Mundial o custo
da ciência havia crescido a níveis antes inconcebíveis.
Mas o grande financiador da ciência, no mundo
inteiro, continuava a ser o poder público, responsável
por mais de 70% dos custos totais.

No ano 2000, o custo total é bem conhecido: a
cada ano, o mundo gasta aproximadamente 300
bilhões de dólares, praticamente um PIB brasileiro
completo, em ciência. Os Estados Unidos gastam
sozinhos mais que os 10 países seguintes da lista.
O Brasil gasta quase 1% do seu PIB, ou seja, pouco
mais de um bilhão de dólares em ciência. O volu-
me de recursos investido cresceu e as fontes diver-
sificaram-se. Há 50 anos, a maior parte vinha do
poder público. Hoje, dois terços vem da iniciativa
privada, principalmente, da indústria farmacêuti-
ca. Há 100 anos, a ciência era sobretudo patrimônio
da humanidade, embora os grandes beneficiários
fosse sempre os países mais avançados. Hoje uma
parcela considerável da ciência produzida é
patrimônio do detentor da patente.

Este conceito tem conseqüências sociais muito
importantes. De um lado, coloca-se a questão de
refinanciamento da ciência. Quando o poder público
investe em ciência, não há porque esperar retornos
diretos deste investimento. A nação custeia a pesquisa,
a fundo perdido, porque o produto pertence à humani-
dade. Mas num mundo em que dois terços da
pesquisa é financiada por corporações, a lógica
mercantil exige algum retorno para dar continuidade
ao processo. Este é o argumento racional por detrás
das patentes. Nunca é demais lembrar que a s patentes
foram instituídas para proteger os interesses do
inventor, que até aquele momento era simplesmente
espoliado de sua invenção pelo explorador da inven-
ção. A patente regula o direito de uso da atividade
intelectual. Mas o conceito pode ser levado longe
demais. A recente sucesso brasileiro no combate às
restrições impostas pelas patentes de medicamentos
anti-AIDS é um exemplo vivo do fato. Neste caso, o
interesse social sobrepõe-se ao interesse particular. E
vale terminar com a ambivalência do primeiro mundo
neste tema. Quando se tratou de "quebrar" patentes
anti-AIDS para salvar milhões de vidas
terceiromundistas, tivemos a oposição decidida da
maioria dos governos do primeiro mundo. Quando
um pequeno punhado de vidas primeiromundistas
se viu ameaçada pelo Antrax, no ano de 2001, o go-
verno americano não hesitou em ameaçar violar pa-
tentes para proteger seus cidadãos.


