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RESUMO 
O banimento dos testes em animais para avaliação de segurança de ingredientes cosméticos é 
uma realidade em algumas regiões do Brasil, em toda a Europa e uma tendência mundial. Os 
métodos alternativos in vitro são ferramentas cruciais para a substituir os animais em testes de 
segurança, porém, muitos utilizam componentes de origem animal, como o soro bovino fetal. 
Além das questões éticas, há problemas técnico-científicos envolvendo o uso de soro, 
principalmente em métodos in vitro para predição de sensibilização cutânea induzida por 
agentes químicos. Sendo assim, a eliminação do soro bovino fetal é uma etapa crucial para o 
estabelecimento de métodos in vitro que sejam totalmente substitutivos, éticos e seguros. O 
objetivo desta pesquisa é analisar se uma linhagem celular adaptada a um meio quimicamente 
definido é capaz de fornecer os mesmos padrões de acurácia obtidos com um método validado 
internacionalmente para a etapa de ativação de células dendríticas na predição do potencial 
alergênico de agentes químicos. Após o estabelecimento do human cell-line activation test (h-
CLAT) e demonstração de proficiência utilizando as substâncias recomendadas, a linhagem 
celular THP-1 será adaptada a um meio de cultura quimicamente definido e submetida aos 
mesmos testes do método validado. Com resultados favoráveis, o painel de agentes químicos 
será ampliado conforme recomendações dos protocolos internacionais e outros produtos de 
origem animal também poderão ser substituídos. Após a demonstração de equivalência 
utilizando as células adaptadas e vencidas as etapas de validação interna e externa, poderemos 
disponibilizar mundialmente um teste in vitro mais ético e seguro para compor a estratégia 
integrada de avaliação do potencial alergênico de ingredientes cosméticos.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 Diariamente somos expostos a uma variedade de agentes químicos ao interagirmos 

com o meio ambiente e utilizarmos produtos químicos, farmacêuticos, cosméticos e de 

higiene pessoal. Para garantir a adequada proteção à saúde humana, é necessário avaliar 

previamente a capacidade desses produtos causarem efeitos adversos, a chamada avaliação de 

risco, mediante a realização de testes de segurança, principalmente os toxicológicos. 

(HOLMES et al., 2010).  

 Os métodos tradicionais de avaliação de segurança de cosméticos utilizam um grande 

número de animais e envolvem suposições e extrapolações controversas. Em decorrência das 

pressões sociais e atualizações na legislação de diferentes países proibindo o uso de animais 

em testes de produtos cosméticos e a comercialização de produtos testados em animais, e 

também graças à ampliação do conhecimento acerca da imunotoxicologia e aos avanços 

tecnológicos para predição de toxicidade, os métodos alternativos ao uso de animais assumem 

papel cada vez mais importante (CORSINI e ROGGEN, 2009). 

 No que tange à segurança de produtos cosméticos, um dos objetivos dos testes é evitar 

a dermatite de contato alérgica (DCA) induzida por agentes químicos, uma manifestação de 

imunotoxicidade bastante frequente, que atinge de 15 a 20% da população mundial, com 

prevalência crescente e implicações socioeconômicas importantes (PEISER et al., 2012). 

Dada a complexidade do processo de sensibilização cutânea, sabe-se que um único método 

alternativo para predição do potencial alergênico — o chamado teste de sensibilização 

cutânea — não será capaz de substituir os testes em animais. É necessária uma bateria de 

testes em um sistema integrado (AEBY et al., 2010; JOWSEY et al., 2006), podendo incluir 

métodos in chemico, in silico e in vitro. 

 Os métodos in vitro utilizam o cultivo de células humanas ou animais, a fim de 

mimetizar e analisar o comportamento normal e as possíveis alterações nos processos que 

ocorrem em células e tecidos humanos, ao serem expostos a diferentes condições (KNIGHT, 

2008). Nos métodos alternativos in vitro para sensibilização cutânea, essa técnica é utilizada a 

fim de avaliar as alterações biológicas que ocorrem nas células em cultivo (primário ou de 

linhagens estabelecidas) após a exposição ao agente químico em teste, como por exemplo os 

ingredientes de produtos cosméticos (REISINGER et al., 2015). Muitos métodos alternativos 

in vitro disponíveis atualmente utilizam diferentes produtos de origem animal, o principal 

deles sendo o soro bovino fetal, cuja obtenção é considerada um ato desumano (JOCHEMS et 

al., 2002). Sendo assim, ao substituir os testes em animais por uma bateria de métodos 
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alternativos, é necessário avaliar se os métodos in vitro utilizam produtos de origem animal 

para reduzi-los e substituí-los, sempre que possível, pois só assim poderemos oferecer ao 

consumidor cosméticos mais seguros e éticos — preferencialmente isentos de produtos de 

origem animal —, que sejam, então, verdadeiramente cruelty-free. 

 Antes de discutirmos sobre os métodos alternativos ao uso de animais para testes de 

sensibilização cutânea, é necessário compreendermos como ocorre a DCA, em suas diferentes 

fases e etapas. Vale lembrar que o conhecimento acerca do assunto foi sendo construído 

gradativamente, impulsionado pelo estabelecimento da sensibilização de contato 

experimental, que ocorreu em 1930, passando pelos testes tradicionais — como o teste de 

Buehler e o Guinea Pig Maximization Test (GPMT) — que utilizam cobaias ou porquinhos-

da-índia (FRANKILD et al., 2000) e pelos métodos alternativos em camundongos, como o 

Local Lymph Node Assay (LLNA) e suas variações não radioativas (ANDERSON et al., 

2011), até que fosse possível executar as baterias de testes atuais, que integram diferentes 

métodos e tecnologias aos conhecimentos mais recentes da via do efeito adverso da 

sensibilização cutânea (adverse outcome pathway – AOP) (ROVIDA et al., 2015) com o 

objetivo de identificar o potencial — e também a potência (KIMBER et al., 2001) — de 

sensibilização de ingredientes cosméticos.   

 

1.1 A dermatite de contato alérgica 

 

 Diferente da dermatite de contato irritante — reação inflamatória, resposta do sistema 

imune inato a xenobióticos —, a DCA é uma reação de hipersensibilidade tardia do tipo IV 

(KAPLAN et al., 2012), isto é, que requer a ativação do sistema imune adaptativo, em uma 

resposta mediada por células T (VOCANSON et al., 2009). A DCA, ou hipersensibilidade de 

contato, ou ainda, sensibilização cutânea, ocorre em duas fases: (a) indução, na qual o 

indivíduo suscetível é exposto a um agente químico alergênico em quantidade suficiente para 

induzir uma resposta imune; e (b) elicitação, que ocorre quando o indivíduo sensibilizado é 

novamente exposto ao mesmo agente químico, o que irá provocar uma resposta imune mais 

vigorosa (KIMBER et al., 2002; MARTIN et al., 2011), gerando as manifestações clínicas 

que podem incluir eritema vivo, edema, vesículas, exsudação, eritema rosáceo, descamação e 

liquenificação, que podem causar dano tecidual (SAMPAIO e RIVITTI, 2001). 

 Mais de 4 mil agentes químicos já foram identificados como alérgenos de contato 

(CLINIC, 2010), isto é, agentes capazes de ocasionar a DCA. São substâncias de baixo peso 

molecular que agem como haptenos, pequenas moléculas orgânicas quimicamente reativas 
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que se ligam a proteínas autólogas e geram novos antígenos imunogênicos. Os haptenos não 

são imunogênicos per se, mas se tornam alergênicos ao se ligarem a proteínas da pele 

(LEPOITTEVIN e GOOSSENS, 1998; VOCANSON et al., 2009). Muitos dos agentes 

químicos sensibilizadores não são capazes de induzir uma resposta imune se não sofrerem 

transformações prévias. Os pré-haptenos são aqueles agentes químicos que sofrem 

transformações abióticas, não enzimáticas, como a oxidação, para torná-los imunoreativos. Já 

os pró-haptenos são agentes químicos que não reagem com as proteínas da pele a menos que 

sejam ativados metabolicamente, isto é, por meio de enzimas autólogas (CHIPINDA et al., 

2011). 

 A ligação covalente do agente químico sensibilizador a proteínas da pele é a primeira 

etapa da chamada AOP da sensibilização cutânea, uma sequência de acontecimentos que vão 

desde o evento molecular inicial até o desfecho adverso que ocorre no indivíduo. A AOP da 

sensibilização de contato foi elucidada somente no século XXI e pode ser resumida em 11 

passos agrupados em 4 eventos-chave (KE – key events) que podem ser observados no 

esquema ilustrado na Figura 1. 

  

 

 
Fonte: elaborada pela autora com base em (MAXWELL et al., 2014; OECD, 2012a, b). 
Figura 1. Os quatro eventos-chave da via do efeito adverso da sensibilização cutânea. 
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 Na fase de indução da sensibilização cutânea, logo após a penetração do agente 

químico através do estrato córneo, o primeiro evento-chave é a ligação covalente do agente 

químico (seu metabólito ou produto da transformação abiótica) a proteínas da pele (KE1). O 

segundo evento-chave inclui a resposta inflamatória e a expressão de genes envolvidos em 

vias de sinalização celular específicas, o que ocorre nos queratinócitos (KE2). O terceiro 

evento-chave é a ativação de células dendríticas epidérmicas (como as células de Langerhans) 

(KE3), que sofrerão um processo de maturação enquanto processam os antígenos e migram 

para o linfonodo local, onde os apresentam a células T. É no linfonodo que ocorre o quarto 

evento-chave, a proliferação de células T (KE4), gerando memória imunológica ao agente 

sensibilizador (OECD, 2012a). Diferentes métodos alternativos têm sido desenvolvidos para 

investigar o que ocorre em cada uma das diferentes etapas da AOP da sensibilização cutânea 

(ROVIDA et al., 2015).            

 Dada a complexidade do processo de indução e elicitação da sensibilização da pele, 

para que seja possível eliminar o uso de animais mantendo (ou até mesmo aumentando) o 

nível de segurança dos testes, é necessária uma bateria de testes que analise cada um dos 

eventos do processo de sensibilização para que seja possível avaliar os resultados desses 

testes em conjunto, a fim de distinguir entre agentes químicos sensibilizadores e aqueles não 

sensibilizadores (BAUCH et al., 2011). A bateria de testes deve ser capaz de avaliar as 

complexas interações dos químicos com o sistema imune nas diferentes etapas do processo de 

sensibilização (AEBY et al., 2010) utilizando uma combinação de testes em um sistema 

integrado (NUKADA et al., 2013). Diferentes estratégias integradas vêm sendo propostas, 

utilizando diferentes abordagens — baseadas no peso da evidência, em baterias de testes 

sequenciais, em estratégias hierárquicas, entre outras — nas chamadas ITS (integrated testing 

strategies). Entre as ITS temos as que integram métodos in vitro e in silico (NATSCH et al., 

2009) e as que, além desses, também integram métodos in chemico, fazendo uso do método 

Bayesiano (JAWORSKA et al., 2011) ou não (NUKADA et al., 2013). Em comparação com 

testes realizados em humanos, observou-se que a acurácia do método in vivo LLNA 

(utilizando camundongos) é de 89%, enquanto que estratégias integradas de métodos 

alternativos, por exemplo utilizando três testes, já demonstraram acurácia de 94% 

(TAKENOUCHI et al., 2015).  

 Conforme podemos observar em dados recentes da literatura, o uso de métodos 

alternativos para identificação de agentes químicos sensibilizadores baseados na AOP da 

sensibilização cutânea traz não só benefícios aos animais e avanços do ponto de vista ético, 



	   5	  

mas também benefícios para a indústria cosmética, os seres humanos e a saúde pública, visto 

que esses métodos têm se mostrado mais confiáveis e seguros. 

 

1.2 Os uso de animais em testes cosméticos e seus métodos alternativos no Brasil 

  

 Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a avaliação de 

segurança de produtos cosméticos deve preceder a colocação do produto no mercado. Entre os 

riscos cosméticos está a sensibilização cutânea. Os parâmetros para avaliação toxicológica 

dos ingredientes a serem utilizados em formulações cosméticas — sejam eles sintéticos, 

naturais, biotecnológicos ou associação de ingredientes — incluem, entre outros, a avaliação 

de toxicidade. São indicados alguns ensaios pré-clínicos para esse fim, entre eles os testes de 

toxicidade sistêmica aguda, absorção e penetração cutânea, corrosividade e irritação dérmica, 

sensibilização cutânea e fototoxicidade (ANVISA, 2012). O guia da ANVISA não recomenda 

nenhum teste pré-clínico específico para sensibilização cutânea, porém, informa que os 

métodos validados e com aceitação regulatória por órgãos oficiais internacionais assumem o 

mesmo status perante a ANVISA, e cita ensaios utilizando porquinhos-da-índia e 

camundongos para esse desfecho. 

 O tema do uso de animais em testes cosméticos passou a ser mais amplamente 

discutido pela sociedade brasileira em geral após o episódio que ficou conhecido como 

"Invasão do Instituto Royal", ocorrido em 2013 em São Roque, São Paulo, quando ativistas 

invadiram esse instituto para a retirada de cães da raça Beagle e outros animais que eram 

utilizados em testes não clínicos para diferentes indústrias, principalmente farmacêuticas 

(ALVES, 2013). Em consequência da ampla cobertura da imprensa nacional sobre o ocorrido, 

a sociedade passou a tomar conhecimento do modo como os testes são realizados e passou-se 

a discutir mais amplamente, no Brasil, se esses testes são seguros e necessários para o 

desenvolvimento de produtos, principalmente cosméticos. Apoiados em dados científicos e 

inspirados por legislações de outros países, ativistas, membros de sociedades protetoras dos 

animais, advogados, cientistas e outros profissionais passaram a pressionar as autoridades 

brasileiras por mudanças na legislação, visando a proibição do uso de animais em testes de 

cosméticos. 

 Vale lembrar que, de acordo com a legislação brasileira, são vedadas as práticas que 

submetam os animais a crueldade (BRASIL, 1988). A Lei nº 9.605, também conhecida como 

Lei de Crimes Ambientais, considera crime a realização de experiência dolorosa ou cruel em 

animais vivos quando existirem recursos alternativos (BRASIL, 1998).  
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 A primeira lei brasileira específica sobre o uso de animais em experimentos, Lei nº 

11.794, foi aprovada em 2008. Esta lei, também conhecida como Lei Arouca, estabelece os 

procedimentos e critérios para o uso de animais vertebrados em pesquisas científicas, 

abrangendo todas as etapas de desenvolvimento, controle de qualidade e demais testes 

realizados em animais (BRASIL, 2008). Apesar de um certo avanço no sentido de 

regulamentar o uso de animais, ao aplicar o conceito dos 3Rs — termo cunhado por William 

Russel and Rex Burch há mais de meio século (RUSSEL; BURCH, 1959) para se referir à  

redução, ao refinamento e à substituição do uso de animais em experimentos (reduction, 

refinement and replacement) — para analisar a referida lei, observa-se que muita ênfase é 

dada ao refinamento dos métodos, porém, pouca importância é dada os princípios de redução 

e substituição (TRÉZ, 2010).  

 Na ausência de uma lei federal que proíba o uso de animais em testes cosméticos — o 

que vem sendo exigido por grande parte dos brasileiros —, observam-se algumas iniciativas 

regionais. Em 23 de janeiro de 2014, o estado de São Paulo aprovou a Lei nº 15.316, que 

"proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos 

cosméticos e de higiene pessoal, perfumes e seus componentes" (ESTADO DE SÃO PAULO, 

2014). A cidade de Porto Alegre e o estado do Paraná proibiram o uso de animais nesses 

testes em 2015, e diversas outras regiões do Brasil vêm discutindo o assunto e alterando suas 

legislações nesse sentido, como é o caso do estado do Rio de Janeiro. Também existem ações 

ocorrendo em nível nacional, como o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 70, que propõe a 

alteração de alguns artigos da Lei nº 11.794 no sentido de vedar a utilização de animais em 

atividades de ensino, pesquisas e testes laboratoriais para o desenvolvimento de cosméticos. 

Esse projeto de lei está atualmente sob avaliação pelas autoridades competentes e tanto o 

projeto original como seu andamento podem ser acessados no site do Senado Federal, 

utilizando o link  <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/118217>.   

 A legislação específica sobre os métodos alternativos só teve sua primeira publicação 

no Brasil em julho de 2014, quando o Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal (CONCEA) publicou a Resolução Normativa nº 17. Essa resolução "dispõe sobre o 

reconhecimento de métodos alternativos ao uso de animais em atividades de pesquisa no 

Brasil", esclarecendo as diferenças entre métodos alternativos, métodos alternativos validados 

e métodos alternativos reconhecidos — definidos como aqueles métodos validados que foram 

reconhecidos pelo CONCEA — e estabelece o prazo de até 5 (cinco) anos como limite para 

substituição obrigatória do método original pelo método alternativo, após o reconhecimento 

do método alternativo pelo CONCEA (BRASIL, 2014a). 
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      Em setembro do mesmo ano o CONCEA publicou a Resolução Normativa nº 18, 

reconhecendo 17 métodos alternativos ao uso de animais em atividades de pesquisa no Brasil 

(BRASIL, 2014b), em sua grande maioria métodos que aplicam os conceitos de redução e 

refinamento, mas não o se substituição dos animais nos testes. Os 17 métodos estão 

agrupados em 7 desfechos, entre eles a avaliação do potencial de sensibilização cutânea, que 

inclui 3 métodos in vivo validados internacionalmente e detalhados nos guias (test guidelines 

– TG) da Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Os três 

métodos validados e reconhecidos no Brasil para sensibilização cutânea são o ensaio de 

linfonodo local para sensibilização cutânea (Local Lymph Node Assay – LLNA), descrito no 

OECD TG 429 (OECD, 2010a) e duas versões não radioativas desse mesmo método, 

descritas no OECD TG 442A (OECD, 2010b) e no OECD TG 442B (OECD, 2010c). Esses 

três métodos são alternativos aos métodos tradicionais para testes de sensibilização cutânea, 

como o teste de Buehler, e o GPMT, estabelecidos entre as a décadas de 1930 e 1960, ambos 

utilizando cobaias (porquinhos-da-índia) e validados pela OECD em 1981, com atualizações 

em 1992. Os métodos utilizando cobaias passaram a não mais serem recomendados pela 

OECD em 2002, com a validação do LLNA, um método que utiliza camundongos, por ser um 

método que utiliza menos animais (aplicando o conceito de redução) e que teoricamente causa 

menos desconforto (aplicando o conceito de refinamento).  

 Sendo assim, mesmo encontrando-se atrasado em relação a diversos outros países no 

que tange à legislação referente aos métodos alternativos ao uso de animais para testes de 

cosméticos, o Brasil vem realizando mudanças importantes. É notório que a população 

brasileira vem cada vez mais exigindo fim do uso de animais e a implementação de métodos 

alternativos no Brasil, e entende-se que a exigência do fim do uso de produtos animais em 

métodos alternativos só não vem ocorrendo devido à falta de conhecimento técnico da 

população em geral acerca dos procedimentos envolvendo animais nesses métodos. 

  

1.3 Os métodos alternativos para sensibilização cutânea 

 

 Na Europa, o banimento do uso de animais em testes cosméticos foi um processo 

gradual, impulsionado pela forte pressão social, e possibilitado graças a grandes 

investimentos na área — estimados em cerca de 238 milhões de euros entre 2007 e 2011 — e 

a mudanças na legislação, como a Diretiva 76/768/EEC e a Regulamentação nº 1223/2009 

sobre produtos cosméticos. O banimento dos testes em animais para produtos cosméticos 

acabados ocorreu em 2004, enquanto que o banimento do uso de animais em testes de 
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ingredientes cosméticos ocorreu em 2013 (SUHAG e DUREJA, 2015; UNIÃO EUROPEIA, 

2008), antes mesmo sem existirem métodos alternativos validados sem o uso de animais para 

sensibilização cutânea. Somente em 2015 a OECD publicou os primeiros guias de métodos 

sem o uso de animais para esse desfecho, comentados a seguir.  

 O Direct Peptide Reactivity Assay (DPRA), validado pela OECD em 2015, é um 

método in chemico que utiliza peptídeos sintéticos contendo resíduos de lisina e cisteína para 

quantificar a reatividade na ligação covalente de agentes químicos eletrofílicos (os 

ingredientes cosméticos sendo testados) a esses resíduos, mimetizando a ligação desses com 

as proteínas da pele (OECD, 2015a), o primeiro evento importante (KE1) da fase de indução 

da sensibilização cutânea (OECD, 2012a). O ARE-Nrf2 Luciferase Test Method, também 

validado pela OECD em 2015, é um método in vitro que analisa o segundo evento-chave da 

AOP da sensibilização cutânea (KE2), a resposta dos queratinócitos, avaliando a indução de 

genes regulados pelo elemento resposta antioxidante (ARE). O método foi validado utilizando 

um kit disponível comercialmente, o KeratinoSens®, que usa uma linhagem de queratinócitos 

(HaCaT) contendo um gene repórter (luciferase) sob regulação do elemento ARE, permitindo 

a quantificação da ativação da resposta antioxidante Keap-1-Nrf2 ocasionada por agentes 

químicos sensibilizadores (OECD, 2015b).  

 No que se refere ao terceiro evento-chave da AOP da sensibilização cutânea (ativação 

de células dendríticas, KE3), alguns métodos alternativos in vitro já foram propostos, 

utilizando células dendríticas humanas derivadas de monócitos do sangue periférico 

(Peripheral Blood Monocyte-Derived Dendritic Cells – PBMDC) (REUTER et al., 2011) e 

linhagens celulares, como a mieloide humana U937 (Myeloid U937 Skin Sensitization Test – 

MUSST) (PYTHON et al., 2007). 

 Alguns desses métodos alternativos in vitro para avaliação da ativação de células 

dendríticas estão atualmente em processo de validação na União Europeia, como é o caso do 

Genomic Allergen Rapid Detection (GARD) (JOHANSSON et al., 2013), do U-SENS, 

previamente chamado de MUSST, do IL-8 Luc assay (KIMURA et al., 2015) e do human 

Cell-Line Activation Test (h-CLAT) (EURL ECVAM, 2015).  

 O h-CLAT é um método in vitro, desenvolvido pelas empresas Kao Corporation e 

Shiseido, do Japão, que avalia o terceiro evento-chave da AOP da sensibilização cutânea. 

Baseado em estudos anteriores que demonstraram que sensibilizadores de contato induziam a 

expressão de CD86, uma molécula coestimuladora, na superfície de células dendríticas, 

Ashikaga e colaboradores utilizaram a linhagem monocítica humana THP-1 para avaliação 

das alterações fenotípicas após a exposição a agentes sensibilizadores e irritantes por 24 
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horas. A análise da expressão de CD86 por citometria de fluxo demonstrou que 

sensibilizadores aumentavam a expressão de CD86, porém, os não sensibilizadores não 

alteravam essa expressão, sugerindo que essas células poderiam ser utilizadas em testes de 

sensibilização in vitro (ASHIKAGA et al., 2002), utilizando o CD86 como biomarcador. 

 Após otimizações do método, que passou a analisar a expressão também de CD54, 

(ASHIKAGA et al., 2006), de ensaios interlaboratoriais (SAKAGUCHI et al., 2006) que 

elegeram a linhagem THP-1 e o tempo de exposição de 24 horas como ideais, foram 

realizados estudos para confirmar a relação entre a expressão de CD86 e CD54 e a viabilidade 

celular utilizando um painel de químicos mais amplo, demonstrando 93% de acurácia do teste 

nessas condições (SAKAGUCHI et al., 2009). Em 2010 foi realizado um ring trial 

coordenado pela European Cosmetics Association (COLIPA) envolvendo cinco laboratórios 

independentes, a fim de avaliar a transferabilidade do protocolo, a reproducibilidade 

interlaboratorial e a capacidade preditiva do método, que ao final demonstrou resultados 

satisfatórios (SAKAGUCHI et al., 2010). Utilizando um painel de 100 agentes químicos, a 

correlação do h-CLAT com o método in vivo LLNA foi de 84%, e o método demonstrou ser 

capaz de identificar corretamente como sensibilizadores não só os sensibilizadores extremos e 

fortes como também os moderados e fracos, utilizando a combinação da indução de CD86 e 

CD54 como indicador positivo (ASHIKAGA et al., 2010). 

 Em dezembro de 2015, após finalizadas as etapas de validação interna e apreciação 

por especialistas, a OECD publicou um rascunho propondo o h-CLAT como o primeiro 

método alternativo in vitro a ser validado para sensibilização cutânea (OECD, 2015c) e que 

deverá compor uma bateria de testes para discriminar agentes químicos sensibilizadores de 

não sensibilizadores, de acordo com o sistema de classificação mundialmente harmonizado 

para classificação e rotulagem de químicos (UN GHS).  

 É importante observar que, mesmo sendo considerados método alternativos 

substitutivos ao uso de animais para os testes de sensibilização cutânea, esses dois métodos in 

vitro validados pela OECD (o ARE-Nrf2 Luciferase Test Method para o KE2 e o h-CLAT 

para o KE3) não são métodos totalmente isentos de produtos de origem animal. De acordo 

com o protocolo do método ARE-Nrf2 Luciferase Test Method, as células HaCaT devem ser 

cultivadas em meio suplementado com 9,1% de fetal calf serum (OECD, 2015b), expressão 

usada tanto como sinônimo de soro bovino fetal ou para se referir ao soro coletado de bovinos 

recém-nascidos, com 3 a 10 dias de idade, capaz fornece uma quantidade maior de proteínas e 

imunoglobulinas, mas uma quantidade menor de fatores de crescimento em relação ao soro 

obtido de fetos (FISHER SCIENTIFIC TECHNICAL SUPPORT, 2016).   
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 De acordo com os artigos disponíveis sobre o h-CLAT mencionados anteriormente e o 

protocolo recomendado pelo Laboratório de Referência da União Europeia para Alternativas 

aos Testes em Animais (European Union Reference Laboratory for alternatives to animal 

testing – EURL ECVAM) chamado  "DB-ALM nº 158: human Cell Line Activation Test", as 

células THP-1 a serem utilizadas no h-CLAT devem ser cultivadas em meio RPMI-1640 

suplementado com 10% de soro bovino fetal inativado (EURL ECVAM, 2014). 

 O uso de produtos de origem animal em métodos in vitro alternativos ao uso de 

animais para testes de cosméticos é, por si só, um contrassenso. Dadas as implicações éticas e 

científicas a serem apresentadas a seguir, faz-se necessária a eliminação do soro animal desses 

métodos, não só por questões éticas mas também por esse componente apresentar 

características que podem levar a resultados equivocados nos testes, diminuindo a segurança 

dos métodos.   

 

1.4 O soro bovino fetal 

 

 Desde a identificação das necessidades nutricionais específicas e essenciais para 

manutenção de células de mamíferos em cultivo, por Henry Eagle na década de 1950, suas 

características básicas não foram alteradas. O meio de cultivo desenvolvido por ele, 

conhecido como Eagle's minimum essential medium (MEM), era composto por sais, 

aminoácidos, carboidratos, vitaminas e cofatores, e suplementado com soro equino dialisado, 

sem o qual as células entravam em um processo de degeneração que levava à morte (EAGLE, 

1955). A maioria dos meios de cultivo utilizados até hoje é uma mistura complexa que não é 

capaz de permitir a manutenção de células de mamífero por si só. Sendo assim, a 

suplementação do meio de cultivo com o equivalente a 10 a 20% do volume desse meio com 

soro proveniente de diferentes animais é prática comum nos laboratórios que realizam 

cultivos in vitro. Devido principalmente a fatores como disponibilidade e elevada 

concentração de fatores de crescimento, o soro mais utilizado tem sido o soro bovino fetal 

(SBF), capaz de promover o crescimento de uma ampla variedade de células eucarióticas 

(GSTRAUNTHALER, 2003; SHAH, 1999).  

 Existem sérios problemas éticos em relação à obtenção do soro de animais para 

utilização como suplemento em métodos in vitro, técnica utilizada não só em métodos 

alternativos mas também para diversos outros fins, da pesquisa básica à obtenção de produtos 

biotecnológicos. A coleta de sangue fetal de animais é considerada desumana, visto que os 

animais são expostos à dor, o que por si só já justifica esforços para reduzir e 
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preferencialmente eliminar o uso de soro de animais. O SBF é proveniente de fetos com pelo 

menos 3 meses de idade, retirados no momento da evisceração de vacas prenhes durante o 

abate. A coleta do sangue bovino é feita por punção cardíaca — a fim de minimizar o risco de 

contaminação com microrganismos provenientes do próprio feto e também do ambiente — 

sem nenhuma forma de anestesia. Através de uma agulha inserida diretamente no coração, o 

sangue é extraído sob vácuo — ou, menos frequentemente, por gravidade ou estimulação 

manual — por um tubo que o leva a uma bolsa estéril. O sangue é mantido à temperatura 

ambiente até que ocorra a coagulação e a fração coagulada é então separada do soro 

utilizando centrifugação refrigerada (JOCHEMS et al., 2002). Em seguida o soro é 

armazenado sob refrigeração e enviado à empresa que fará os testes necessários para que 

possa ser comercializado.  

 A quantidade de soro obtida varia dependendo do tamanho do feto e, 

consequentemente, de sua idade. O volume de soro equivale aproximadamente a 50% do 

sangue coletado. É possível obter cerca de 150 ml de SBF de um feto de 3 meses, enquanto 

que um feto de 9 meses — quase a termo — pode render cerca de 550 ml. Na década de 1990 

a demanda anual por SBF era estimada em 500 mil litros. Com o número cada vez maior de 

instituições que utilizam métodos in vitro, estima-se que atualmente o número de animais 

submetidos a essa prática supere os 2 milhões de animais por ano (BRUNNER et al., 2010; 

JOCHEMS et al., 2002; SHAH, 1999). 

 A duração do procedimento desde a morte da vaca prenhe até o final da coleta se 

sangue pode levar de 5 a 35 minutos. Como o feto bovino deve estar vivo durante a punção, 

deve-se considerar que há presença de dor e desconforto — entendido como qualquer 

sensação ou percepção de dor, estresse, desconforto, ansiedade e medo. Existem discussões na 

literatura a respeito da resistência de fetos de mamíferos à anóxia e ao desconforto vivenciado 

por esses animais até que ocorram danos cerebrais relevantes. Afirma-se que deve haver uma 

distinção entre dor — sensação altamente perturbadora que requer algum nível de consciência 

— e nocicepção — referente às atividades de vias neurais envolvidas na transmissão de 

estímulos nocivos potenciais ou reais. Porém, afirma-se também que o feto, por estar vivo, 

experiencie dor e/ou sofrimento do momento da punção cardíaca e possivelmente por um 

período após o fim da punção, até que venha, de fato, a morrer (JOCHEMS et al., 2002).  
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1.5 Alternativas ao uso do soro bovino fetal 

 

 Há um clamor público e uma crescente pressão social, além de pressões econômicas, 

exigindo o banimento dos testes em animais para avaliação de segurança de cosméticos. A 

exigência de métodos alternativos, por parte dos consumidores, está baseada no desejo de 

obterem cosméticos seguros, porém, cujo processo de avaliação de segurança não envolva o 

sofrimento de animais — os chamados cosméticos cruelty-free. Ao substituirmos os métodos 

tradicionais que utilizam animais por uma bateria de métodos alternativos incluindo testes in 

vitro que utilizam ingredientes animais — principalmente quando a obtenção desses produtos 

é considerada desumana, como é o caso do SBF — não estamos atendendo à exigência da 

sociedade moderna. Estamos, neste momento, fazendo uma substituição parcial. Não que ela 

não seja válida, muito pelo contrário, mas para oferecermos cosméticos realmente livres de 

crueldade, é necessário que esses métodos sejam isentos de qualquer produto de origem 

animal. O primeiro passo seria, então, eliminar o componente mais utilizado e também o mais 

preocupante em termos éticos e técnicos: o soro bovino fetal.    

 A importância do fim do uso de soro animal como suplemento do meio de cultivo é 

amplamente reconhecida desde a década de 1990 (BJARE, 1992) e segundo diversos autores, 

todos os esforços para reduzir a demanda mundial por soro animal deve ser incentivada 

(BRUNNER et al., 2010; GSTRAUNTHALER, 2003; JOCHEMS et al., 2002). 

 Em 2003 foi realizado um workshop sobre a coleta e o uso de soro de animais, 

chamado "Towards better in vitro methods: the replacement of fetal bovine serum". Apesar do  

grupo de especialistas fazer recomendações no sentido de tornar a obtenção do soro um 

processo menos cruel, os mesmos afirmam que há razões científicas e de segurança para 

eliminar o uso de soro nos meios de cultura. Entre outras recomendações, o grupo propõe o 

estabelecimento de uma base de dados pública contendo informações sobre tipos celulares e a 

composição dos seus respectivos serum-free media (SFM – meios sem soro) (VAN DER 

VALK et al., 2004).   

 A identificação de nutrientes e fatores de crescimento específicos para cada tipo 

celular, juntamente com tecnologia do DNA recombinante, permitiram o desenvolvimento de 

SFM para diferentes linhagens celulares (GSTRAUNTHALER, 2003; SHAH, 1999). Há mais 

de três décadas o SBF vem sendo substituído na formulação de meios de cultura para células 

de insetos e mamíferos, e atualmente uma gama de formulações de meios está disponível em 

uma plataforma online interativa (BRUNNER et al., 2010), disponível em 

<http://www.sefrec.com>. A utilização de meios quimicamente definidos vem sendo 
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recomendada, inclusive, como parte das Boas Práticas de Laboratório e das Boas Práticas de 

Fabricação, e atualmente diferentes empresas vêm desenvolvendo e disponibilizando meios 

quimicamente definidos para uma lista cada vez maior de linhagens celulares (HARTUNG et 

al., 2002; VAN DER VALK et al., 2010).   

 Do ponto de vista ético, os métodos in vitro são extremamente importantes ao 

possibilitarem a substituição do uso de animais em diferentes testes para avaliação de 

segurança (EVEN et al., 2006). Porém, é necessário tornar esses métodos alternativos 

realmente substitutivos, eliminando os produtos de origem animal, como o SBF. Sabe-se que 

ainda há espaço para avanços nos métodos in vitro, e eliminar o uso de soro animal dos meios 

de cultura trará, além de benefícios éticos, melhorias técnicas e de segurança (EVEN; 

SANDUSKY; BARNARD, 2006).   

 Do ponto de vista técnico, é possível apontar diversos benefícios da utilização de 

meios quimicamente definidos, como condições de cultivo quimicamente definidas e 

controladas, redução da variabilidade quali e quantitativa na composição do meio de cultura e  

eliminação de uma fonte potencial de contaminação (GSTRAUNTHALER, 2003).  

 Do ponto de vista científico, tratando especificamente dos métodos in vitro para 

predição do potencial alergênico de ingredientes cosméticos, a eliminação do SBF é uma 

medida que pode reduzir o número de resultados falso-positivos e falso-negativos dos testes. 

Sabe-se que a ligação do agente químico a proteínas da pele é a etapa inicial (KE1) de suma 

importância para a resposta alergênica (BASKETTER et al., 2008). Ao utilizar o soro bovino 

fetal, de composição é variável e desconhecida, em um método in vitro, o agente químico em 

teste pode, teoricamente, se ligar às proteínas e peptídeos séricos de maneira diferente do que 

ocorre na pele (visto que são proteínas diferentes), levando a resultados equivocados. 

 

1.6. A escolha do método h-CLAT 

 

 Até o presente momento não está disponível nenhum método in vitro para o terceiro 

evento-chave da AOP da sensibilização cutânea (ativação de células dendríticas) que não 

utilize produtos de origem animal. 

 Além do h-CLAT ser o primeiro método in vitro recomendado pela União Europeia 

para avaliar a ativação de células dendríticas em uma estratégia integrada para testes de 

sensibilização cutânea, esse método foi escolhido para esta pesquisa por apresentar: (1) um 

protocolo bem definido para seleção de células THP-1 a serem utilizadas no teste (KOSAKA 

et al., 2008); (2) um protocolo bem definido para execução do método, incluindo etapas de 
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controle de qualidade (EURL ECVAM, 2014); (3) boa reproducibilidade interlaboratorial; (4) 

relatos de adaptação das células THP-1 a meios sem soro desde a década de 1980 

(TSUCHIYA et al., 1986); (5) e pelo menos um meio quimicamente definido disponível 

comercialmente para as células THP-1, o BioWhittaker® HL-1®, da Lonza Walkersville Inc. 

(USA).  

 Todos esses fatores nos indicam que a eliminação do soro bovino fetal desse método 

alternativo, além de ética e cientificamente necessária, é uma primeira etapa viável, tendo em 

vista a eliminação de produtos de origem animal para o desenvolvimento de métodos 

alternativos éticos e seguros para avaliação do potencial alergênico de ingredientes 

cosméticos.    

 

1.7 O h-CLAT e seus produtos de origem animal  

  

 Além do SBF utilizado como suplemento do meio de cultivo e também do meio de 

congelamento, foram identificados outros produtos de origem animal no protocolo do h-

CLAT, como a albumina sérica bovina (bovine albumin fraction V powder – BSA), utilizada 

na concentração de 0,1% no tampão para os ensaios de citometria e os anticorpos 

monoclonais, também utilizados na citometria (EURL ECVAM, 2014).  

 O BSA é o principal componente do SBF e, além de apresentar os mesmos problemas 

éticos do SBF, também apresenta algumas desvantagens técnicas, como a variação entre lotes, 

a possibilidade de reação cruzada com alguns anticorpos e a falta de diversidade necessária 

para bloquear alguns sítios (CORNING LIFE SCIENCES, 2001). Diferentes substâncias têm 

sido empregadas em soluções de bloqueio, de origem animal e não animal (como glicina, 

Tween 20 e algumas opções de tampões comerciais, como o SuperBlock™ Blocking Buffer, 

da ThermoFisher), indicando que é possível substituir o BSA em ensaios de citometria 

(DARZYNKIEWICZ et al., 1994).     

 Quanto aos anticorpos monoclonais, sabe-se que a amplificação desses anticorpos em 

animais (método da ascite) é uma prática proibida em diversos países. Essa técnica vem sendo 

substituída pela amplificação dos hibridomas in vitro (ainda dependente do uso de animais, 

porém aplicando os conceitos de redução e refinamento) e, mais recentemente, graças aos 

avanços em biologia molecular, por técnicas de geração de anticorpos recombinantes e 

aptâmeros, sem o uso de animais (VERMA e HEALTH, 2016).  

 Para que seja possível tornar o h-CLAT um método isento de produtos de origem 

animal, será necessário substituir também os outros componentes identificados como de 
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origem animal. Alguns itens são de substituição mais simples, como o BSA, que poderá ser 

substituído por um componente sintético ainda nesta pesquisa. Porém, no caso do anticorpos 

monoclonais, será necessário investigar, junto às empresas fornecedoras, o método de 

produção dos anticorpos. No caso da produção ser realizada pelo método da ascite, pode-se 

solicitar esses anticorpos a empresas que utilizem métodos in vitro e testá-los nas mesmas 

condições descritas no protocolo (feita a titulação e os ajustes necessários) ou ainda, 

preferencialmente, desenvolver novos anticorpos, sintéticos ou recombinantes, o que foge do 

escopo deste trabalho. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

  

 Tendo em vista a necessidade de métodos alternativos in vitro para a predição do 

potencial alergênico de ingredientes cosméticos que sejam éticos e seguros, é necessário 

desenvolver métodos isentos de produtos de origem animal.  

 Com o propósito de eliminar o uso desses produtos em métodos in vitro para o terceiro 

evento-chave da AOP da sensibilização cutânea (ativação de células dendríticas), deve-se, 

primeiramente, avaliar se é possível adaptar células THP-1 a um meio quimicamente definido 

e verificar se essas células adaptadas mantêm o mesmo padrão de acurácia obtido no método 

validado h-CLAT.  

 

   

3. OBJETIVOS 

 
3.1 Geral 

  

 O objetivo geral, que norteia este trabalho, é desenvolver métodos alternativos in vitro 

isentos de produtos de origem animal, mais éticos e seguros. 

 

3.2 Específicos 

 

 Entre os principais objetivos específicos, encontram-se: 

 - estabelecer o cultivo das células THP-1 e realizar os testes de reatividade; 

 - estabelecer o método h-CLAT conforme os protocolos internacionais; 

 - realizar testes de proficiência utilizando substâncias recomendadas; 
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 - adaptar a linhagem THP-1 a um meio comercial quimicamente definido; 

 - avaliar o desempenho da THP-1 adaptada nos testes de reatividade e proficiência; 

 - ampliar o painel de agentes químicos conforme recomendações internacionais;  

 - comparar os parâmetros de sensibilidade, especificidade, entre outros, obtidos com 

as células THP-1 adaptadas, em relação ao método validado internacionalmente (h-CLAT); 

 - substituir, quando possível, outros produtos de origem animal identificados no 

protocolo do h-CLAT; 

 - analisar a capacidade de adaptação da THP-1 a diferentes composições de meio de 

cultura isentos de componentes de origem animal visando a redução de custos do método; 

 - disponibilizar um protocolo detalhado, em Língua Portuguesa, para realização do 

método desenvolvido, nos moldes das Normas Inmetro Técnicas (NIT).    

 

4. DESAFIOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS 

 

 O Brasil ainda dá seus primeiros passos na área de métodos alternativos ao uso de 

animais para avaliação de segurança de cosméticos, mas tem feito mudanças importantes, 

inclusive no âmbito legal. Atualmente temos 17 métodos alternativos validados no Brasil, 3 

deles para o desfecho da sensibilização cutânea: o ensaio do linfonodo local (LLNA) e suas 

duas versões não radioativas, todos utilizando camundongos.  

 Apesar de algumas cidades e estados do Brasil proibirem os testes em animais para 

cosméticos, de acordo a legislação federal atual (BRASIL, 2014b) as empresas têm até 

setembro de 2019 para passarem a utilizar esses métodos alternativos em substituição aos 

métodos tradicionais, como o Buehler e o GPMT, que utilizam cobaias. Isto significa que, até 

setembro de 2019 estão permitidos no Brasil métodos que deixaram de ser utilizados na 

Europa há mais de 5 anos (como o GPMT); e que a partir de setembro de 2019 serão 

obrigatórios no Brasil os testes em camundongos (como o LLNA), banidos na Europa em 

2013 e em outros países como Israel e Índia nos anos seguintes. 

 A legislação brasileira claramente não vem acompanhando as exigências da sociedade 

em relação ao fim dos testes em animais, nem a legislação internacional referente ao tema, 

tampouco os avanços científico-tecnológicos da área de métodos alternativos. 

 A inexistência de métodos in vitro validados no Brasil para sensibilização cutânea 

obriga a indústria brasileira de cosméticos a (1) realizar testes em animais em regiões do 

Brasil onde isso é permitido; ou (2) realizar os testes de segurança em outro país; ou ainda (3) 
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utilizar somente ingredientes cuja avaliação de segurança já foi feita, o que é um impedimento 

aos avanços tecnológicos e à inovação no país.  

     Independente das alterações na legislação brasileira, é necessário que o país tenha a 

disposição métodos validados para predição da sensibilização cutânea que não utilizem 

animais, visto que essa é uma exigência de muitos consumidores brasileiros e uma decisão de 

um número cada vez maior de indústrias brasileiras de cosméticos e produtos de higiene 

pessoal.  

 Muitos métodos in chemico e in vitro têm sido desenvolvidos para as diferentes etapas 

da AOP da sensibilização cutânea. Alguns deles já foram reconhecidos pela OECD e estão 

sendo validados e recomendados pelos órgãos internacionais competentes. É necessário que o 

Brasil incorpore essas novas tecnologias, a fim de não só atender à demanda nacional por 

cosméticos sem testes em animais, como também para vencer a barreira comercial que 

atualmente impede que os cosméticos (testados em animais) no Brasil sejam comercializados 

em toda a União Europeia, Índia, Israel, Nova Zelândia, entre outros países que vêm alterando 

suas legislações para impedir não só os testes em animais como também a comercialização de 

produtos testados em animais em outros países. 

 A sociedade moderna vem exigindo cosméticos seguros e éticos, isto é, livres de 

crueldade. E para isso, não basta substituir testes em animais por uma bateria de métodos 

alternativos, é necessário que esses métodos alternativos também sejam livres de crueldade. 

Sendo assim, busca-se aplicar também os conceitos de redução e substituição aos produtos de 

origem animal utilizados em métodos alternativos in vitro.  

 Algumas empresas de países desenvolvidos já identificaram o contrassenso ético da 

utilização de soro bovino fetal em métodos alternativos — além de suas desvantagens 

técnicas — e adaptaram seus métodos para o cultivo de células em meio quimicamente 

definido. Até o momento, os únicos métodos alternativos in vitro disponíveis comercialmente 

— e validados pela OECD — que não utilizam soro bovino fetal são para avaliação da 

corrosão dérmica in vitro e irritação dérmica in vitro. Esses métodos utilizam modelos 3D de 

epiderme humana reconstituída (queratinócitos de doadores humanos ou linhagens 

estabelecidas de queratinócitos humanos transformados) cultivada em meio livre de soro, 

como é o caso do EpiDerm™ (EpiDerm EPI-200-SIT kit, MatTek Corporation, 

Massachusetts, EUA), ou meio quimicamente definido, como é o caso do Episkin™ 

(SkinEthic, Lyon, França), ambos para teste de corrosão dérmica in vitro (OECD, 2015d). O 

método recomendado pela OECD para irritação cutânea in vitro também utiliza epiderme 

humana reconstituída, cultivada em meio quimicamente definido (OECD, 2015e). 
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 Conforme mencionado anteriormente, para o desfecho sensibilização cutânea, a 

OECD recomenda (até este momento) três métodos que devem compor uma bateria de testes 

em uma estratégia integrada. Um método in chemico para o primeiro evento-chave da AOP da 

sensibilização cutânea, o DPRA (OECD, 2015a) e dois métodos in vitro, um deles para o 

segundo evento-chave, a etapa de que ocorre nos queratinócitos (OECD, 2015b), e outro para 

o terceiro evento-chave, a ativação de células dendríticas, o h-CLAT (OECD, 2015c). Ambos 

os métodos in vitro utilizam soro bovino fetal. Sendo assim, não há, até o momento, nenhum 

método in vitro validado ou recomendado para nenhuma das etapas da AOP da sensibilização 

cutânea que não utilize soro bovino fetal, e é essa realidade que pretendemos mudar.  

 A realização da presente pesquisa permitirá, além do estabelecimento no país de um 

método in vitro para sensibilização cutânea — para atendermos à demanda nacional, nos 

equipararmos tecnologicamente aos países desenvolvidos e derrubarmos a barreira comercial 

existente atualmente —, o desenvolvimento de um método in vitro isento de produtos de 

origem animal, em caso de sucesso da pesquisa, o que vai ao encontro das exigências da 

sociedade moderna e que pode, inclusive, ser superior ao método atual (dada a ausência de 

variações na composição do meio e também a ausência de proteínas séricas que podem se 

combinar com os agentes químicos em teste, gerando resultados equivocados, conforme 

explicado anteriormente). 

 Caso os resultados da pesquisa sejam positivos, o Brasil sairá na frente de outros 

países ao oferecer um método in vitro para sensibilização cutânea mais seguro e isento de 

produtos de origem animal. Isso pode não só contribuir para a eliminação da barreira que 

impede a comercialização de produtos cosméticos brasileiros em outros países, como também 

levar o Brasil a uma posição de país desenvolvedor e fornecedor de métodos mais seguros e 

éticos para os testes de cosméticos.    

 Para o desenvolvimento desta pesquisa estão sendo analisadas algumas possibilidades 

de colaboração em instituições com experiência em implementação de métodos alternativos, 

tanto no Brasil como no exterior. Duas instituições que já manifestaram interesse em 

desenvolver a pesquisa possuem, além de instalações adequadas, equipamentos necessários e 

profissionais experientes na área, acreditação em Boas Práticas de Laboratório (BPL). Sendo 

assim, ao desenvolver a pesquisa em uma dessas instituições, além da garantia da qualidade 

dos resultados, teremos também o benefício do treinamento profissional em BPL, algo de 

suma importância para garantir a uniformidade, consistência, reproducibilidade, 

confiabilidade, qualidade e integridade dos testes, contribuindo para o desenvolvimento 

científico e tecnológico do país. 
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5. PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

 Após a definição do local de realização do trabalho será realizado o processo de 

compra da linhagem celular, meios de cultura, anticorpos, agentes químicos e outros materiais 

necessários para a realização do h-CLAT, adaptação das células ao meio quimicamente 

definido e demais ensaios descritos anteriormente. Alguns desses itens não são produzidos no 

Brasil, e como o prazo de entrega de alguns itens importados varia de 30 a 120 dias, enquanto 

não for possível iniciar os ensaios laboratoriais, pretende-se utilizar esse período para a 

realização do treinamento em Boas Práticas de Laboratório (e outros cursos relacionados que 

estiverem disponíveis), elaboração do rascunho do protocolo do h-CLAT em português e 

escrita dos artigos que já estão em andamento.  

 A primeira etapa dos ensaios laboratoriais será o cultivo da linhagem THP-1 para 

geração do estoque de células em nitrogênio líquido. Em seguida será realizada a etapa de 

estabelecimento do human cell-line activation test (h-CLAT) conforme o protocolo 

recomendado e serão feitos os testes de reatividade e de proficiência. Estando esse 

estabelecimento e testes de acordo, serão iniciados os ensaios para adaptação das células 

THP-1 a um meio de cultura quimicamente definido, disponível comercialmente. As células 

adaptadas serão submetidas aos mesmos testes descritos para o método validado, incluindo os 

testes de reatividade e de proficiência. Aprovadas nesses testes, será feita a ampliação do 

cultivo celular para armazenamento e geração de banco de células adaptadas — a serem 

utilizadas nos ensaios previstos nesta pesquisa e em ensaios futuros —, e o próximo passo 

será, então, a ampliação do painel de agentes químicos, conforme recomendações 

internacionais. Os resultados obtidos com a linhagem adaptada serão comparados aos dados 

da literatura e, sendo favoráveis (acurácia equivalente) e havendo tempo hábil, serão 

realizados os testes para substituição de outros produtos de origem animal, como o BSA; 

testes visando a redução do custo do método; entre outros testes que forem julgados úteis e 

factíveis (referidos como "testes adicionais" no cronograma apresentado no quadro a seguir). 
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Cronograma de execução da pesquisa 

 
 
 
6. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 Todos os ensaios desta pesquisa serão realizados conforme as Boas Práticas em 

Laboratório, com especial atenção às Boas Práticas em Culturas de Células (COECKE et al., 

2005; HARTUNG et al., 2002) e às Normas de Biossegurança.   

 

6.1 Estabelecimento do h-CLAT  

 

 Tendo em vista que o h-CLAT ainda não é um método realizado no Brasil, o primeiro 

passo será estabelecer o método no laboratório escolhido. Para o estabelecimento do h-CLAT, 

realização dos testes de proficiência e demais testes relacionados serão seguidas as 

recomendações do protocolo “DB-ALM Protocol nº 158: human Cell Line Activation Test (h-

CLAT)” (EURL ECVAM, 2014), os artigos relevantes sobre o método (ASHIKAGA, T et al., 

2006; SAKAGUCHI, et al., 2006; SAKAGUCHI et al., 2009, 2010) e os documentos da 

OECD (EUROPEAN COMMISSION, 2013, 2015; OECD, 2015c). 

 

6.1.1 Cultivo celular 

 A linhagem celular a ser utilizada nesta pesquisa é a THP-1, a mesma linhagem 

utilizada no h-CLAT, uma linhagem mielomonocítica humana de crescimento em suspensão, 

com características de células apresentadoras de antígenos, usada como substituta de células 

Etapas 1º semestre 
2016 

2º semestre  
2016 

1º semestre 
2017 

2º semestre 
2017 

Estabelecimento do método  
h-CLAT e testes de proficiência 

XXX    

Adaptação das células ao  
meio quimicamente definido  

 XXX   

Ensaios com a linhagem adaptada e 
comparação de resultados 

 XXX   

Ampliação do painel de agentes 
químicos de referência e comparação 

  XXX  

Testes adicionais  
  XXX  

Conclusão da pesquisa 
e elaboração de tese e artigo 

   XXX 
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dendríticas, disponível comercialmente na American Type Culture Collection (ATCC), código 

#TIB-202.  

 Para o estabelecimento do h-CLAT as células THP-1 serão cultivadas em meio RPMI-

1640 contendo 25 mM de HEPES, L-glutamina (GIBCO #22400-089), antibióticos e 

antimicóticos, suplementado com 0,05 mM de 2-mercaptoetanol e 10% de soro bovino fetal. 

Quando do primeiro descongelamento após a obtenção das células do banco de células, estas 

serão mantidas em cultura por tempo suficiente para ampliação do cultivo celular para 

preparação dos estoques celulares, mantidos em nitrogênio líquido. Essas alíquotas estocadas 

serão utilizadas nos ensaios a seguir. Após descongelamento, as células serão plaqueadas a 2 a 

4 x 105 células viáveis/ml de meio de cultura em garrafas de cultura estéreis de 75 cm2, 

mantidas em atmosfera úmida em estufa a 37°C contendo 5% de CO2, com renovação do 

meio de cultura a cada 2 ou 3 dias. As células serão cultivadas em densidade de 0,1 a 0,8 x 

106 células/ml, subcultivadas quando a concentração celular atingir 8 x 105 células/ml, não 

devendo atingir 1 x 106 células/ml. Para tanto, as células serão centrifugadas a 250 g por 5 

minutos a 4°C e então ressuspendidas em meio de cultivo novo na concentração desejada. 

Cada alíquota celular será propagada por um período máximo de 2 meses, sem exceder 30 

passagens. A escala de manutenção celular semanal será preferencialmente a seguinte: nos 

dias 1 (sexta-feira) e 4 (segunda-feira), as células serão subcultivadas a 0,2 x 106 células/ml; 

no dia 6 (quarta-feira), será feito o subcultivo utilizando o fator de diluição 1:2. Para o 

congelamento das células será utilizado meio de cultivo completo suplementado com 10% de 

DMSO. As células serão congeladas na concentração de 1 a 2 x 106 células/ml, mantidas em 

freezer a -80°C por 24 horas e então transferidas para tanques de nitrogênio líquido, devendo 

ser estocadas preferencialmente na fase de vapor. Antes de qualquer ensaio com as células 

THP-1, após o descongelamento, as células serão plaqueadas na concentração de 0,1 a 0,2 x 

106 células/ml e pré-cultivadas por 48 ou 72 horas. 

 Antes dos testes, a qualidade de cada lote de células descongelado será verificada, o 

que será feito pelo monitoramento do crescimento celular e pelo teste de reatividade, descritos 

a seguir. 

 Para o monitoramento do tempo de duplicação das células, após o descongelamento as 

células THP-1 serão plaqueadas na densidade de 0,2 x 106 células/ml nas condições de cultivo 

descritas anteriormente, e a densidade da suspensão celular será mensurada após 24, 48 e 72 

horas após o plaqueamento. Para cada período de 24 horas, será calculado o tempo de 

duplicação conforme a fórmula a seguir, sendo “t” a concentração de células no tempo que se 
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está analisando e “t – 24” a concentração de células no tempo anterior (24 horas antes). O 

resultado final será a média dos resultados obtidos nos três tempos. 

 

 

Tempo  de  duplicação = 24  x  
log10(2)

log10 t − log10(t− 24) 

 

 

 O tempo de duplicação das células THP-1 pode sofrer variações dependendo do lote e 

da fonte, porém, caso o lote de células não demonstre tempo de duplicação próximo do usual 

(em média 26 horas), outro lote de células congeladas será analisado. Persistindo o problema, 

um novo lote de células deverá ser adquirido do banco de células. Além disso, deverão ser 

analisadas as condições da estufa e também o meio de cultivo e outros reagentes para verificar 

possibilidades de contaminação.  

 

6.1.2 Teste de reatividade 

 O teste de reatividade será realizado duas semanas após o descongelamento de um 

novo lote, e somente as células que forem aprovadas no teste de reatividade serão utilizadas 

nos ensaios. Para o teste de reatividade serão utilizados dois controles positivos (agentes 

químicos sabidamente sensibilizadores), o 2,4-dinitroclorobenzeno (DNCB) e o sulfato de 

níquel (NiSO4); e um controle negativo (agente irritante sabidamente não sensibilizador), o 

ácido lático (AL). Para a preparação das soluções-estoque, o DNCB será diluído em DMSO 

na concentração de 5 mg/ml; o NiSO4 na concentração de 10 mg/ml em solução salina; e o 

AL, também em solução salina, na concentração de 100 mg/ml. Para a preparação as soluções 

de trabalho, a solução-estoque de DNCB será diluída 250 vezes em meio de cultura, para 

obtermos uma concentração final de 8 µg/ml. Para o NiSO4 e o AL, as soluções-estoque serão 

diluídas 50 vezes em meio de cultura, a fim de obtermos as concentrações finais de 200 µg/ml 

e 2.000 µg/ml, respectivamente. Também serão utilizados como controles o meio de cultura 

sem agentes químicos e o meio de cultura contendo o solvente DMSO, na diluição 1:250.  

 As células THP-1 pré-cultivadas serão coletadas por centrifugação, ressuspendidas na 

densidade de 2 x 106 células/ml e um volume de 500 µl dessa suspensão celular será 

plaqueado em cada poço de uma placa de cultura de 24 poços. Em seguida serão adicionados 

500 µl da solução de trabalho de cada um dos agentes químicos em cada poço, o que resultará 
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nas concentrações finais de 4 µg/ml de DNCB, 100 µg/ml de NiSO4 e 1.000 µg/ml de AL. 

Após incubação por 24 horas, as células serão coletadas e preparadas para análise por 

citometria de fluxo (método descrito mais adiante). 

 Para que o lote de células seja aprovado no teste de reatividade, os seguintes critérios 

de aceitação deverão ser observados: (1) a viabilidade das células não tratadas com nenhum 

agente químico deve ser superior a 90%; (2) tanto o DNCB quanto o NiSO4 devem gerar uma 

resposta positiva (aumento da expressão de CD86 e de CD54); (3) o LA deve gerar uma 

resposta negativa (não aumentar a expressão de CD86 e CD54).  

 

6.1.3 Ensaio de identificação da concentração para 75% de viabilidade celular 

 Caso os controles positivos não produzam a resposta esperada, deve-se analisar se a 

concentração dos agentes químicos utilizada é a ideal para aquele lote, então será realizado o 

ensaio para determinação da CV75 (concentração estimada para ocasionar 75% de viabilidade 

celular). O novos valores de CV75 deverão ser utilizados nos testes de reatividade, sendo que 

a viabilidade celular deve estar abaixo de 90% para que a concentração do agente químico 

seja considerada ideal. O ensaio de determinação da CV75 também será realizado para cada 

um dos outros agentes químicos a serem testados, além dos controles positivos e negativos 

previamente mencionados.   

 Para o ensaio de determinação da CV75, no primeiro dia são preparadas as soluções-

mãe, soluções-estoque e soluções de trabalho. Primeiro será feita a seleção do solvente, 

preparando as soluções-mãe: caso o agente químico seja solúvel em solução salina 

(solubilidade avaliada visualmente) na concentração de 100 mg/ml, a solução salina será 

utilizada como solvente. Caso contrário, o agente químico deverá ser solubilizado em DMSO, 

na concentração de 500 mg/ml. A partir dessas soluções-mãe são preparadas 8 soluções-

estoque para cada agente químico, utilizando um fator de diluição seriada 1:2 tanto para os 

agentes químicos em solução salina quanto para os agentes químicos em DMSO. Para a 

preparação da soluções de trabalho dos agentes químicos em solução salina, cada solução 

estoque será diluída 50 vezes em meio de cultura (por exemplo, utilizando 50 µl da solução-

estoque e 2,45 ml de meio de cultura). Para a preparação das soluções de trabalho dos agentes 

químicos em DMSO, cada solução-estoque será diluída 250 vezes em meio de cultura (por 

exemplo, utilizando 10 µl da solução-estoque em 2,49 ml de meio de cultura). Para a 

exposição das células aos agentes químicos serão utilizadas placas de cultura de 24 poços. Em 

cada poço serão adicionados 500 µl da suspensão de células THP-1 a 2 x 106 células/ml 
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(ficando cada poço com 1 x 106 células). Em seguida serão adicionados 500 µl de cada uma 

das 8 soluções de trabalho de cada químico em cada poço, por gotejamento. As placas serão 

agitadas manualmente e cultivadas por 24 horas nas mesmas condições de cultivo descritas 

anteriormente. Serão testados no máximo dois agentes químicos por placa, sendo que todas as 

placas terão como controles: (1) células expostas somente ao meio de cultura e (2) células 

expostas ao meio de cultura contendo DMSO. Serão realizados pelo menos três experimentos 

independentes para cada agente químico.  

 Após 24 horas de incubação com os agentes químicos, as células serão transferidas 

para tubos tipo Eppendorf® e, após centrifugação, o sobrenadante será descartado e as células 

ressuspendidas em 600 µl de tampão de citometria (fluorescence-activated cell sorting – 

FACS, composto por tampão fosfato – PBS – contendo 0,1% de BSA). Em seguida, 200 µl 

dessa suspensão serão transferidos para poços de uma placa de 96 poços com fundo 

arredondado ou em “V”, as células serão lavadas duas vezes com 200 µl de tampão de 

citometria e ressuspendidas em 200 µl de tampão de citometria, aos quais serão adicionados 

10 µl da solução de iodeto de propídeo (PI – na concentração de 12,5 µg/ml em PBS) 

imediatamente antes da análise por citometria de fluxo. 

 Na citometria de fluxo a viabilidade celular será calculada pelo software fornecido 

pelo aparelho de citometria (preferencialmente FACSCalibur ou FACScanto, da marca 

Becton Dickinson, ou EPICS XL-MCL System II, da Beckman Coulter), avaliada ao excluir, 

no processo de gating, as células mortas, marcadas com PI. A viabilidade celular será dada 

pelo número de células vivas dividido pelo número total de células adquiridas, multiplicado 

por cem. Um total de 10 mil eventos (aquisições) deverão ser analisados para cada amostra. A 

porcentagem de células vivas para cada uma das 8 concentrações de trabalho do agente 

químico será utilizada para estimar a CV75, ao plotar em um gráfico cada um dos valores 

obtidos e gerar uma curva dose-resposta (Figura 2), a partir da qual será possível estimar a 

CV75 utilizando interpolação log-linear conforme a equação a seguir. 
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Figura 2. Exemplo de curva dose-resposta 
para estimativa da CV75 (entre pontos a e c). 

 
 
 

Log  CV75 =   
75− c x  Log  b− 75− a x  Log  d

a− c  

 

 

 Para a estimativa da CV75 serão realizados pelo menos dois experimentos 

independentes para cada agente químico. A média de pelo menos dois valores de CV75 será 

utilizada para estabelecer as concentrações a serem utilizadas nos ensaios de avaliação da 

expressão de CD86 e CD54. 

 

6.1.4 Avaliação da expressão de CD86 e CD54 por citometria de fluxo 

 A citometria de fluxo será utilizada para analisar a expressão dos antígenos de 

superfície CD86 e CD54. Para realizar o h-CLAT em si, serão utilizadas 8 concentrações para 

cada agente químico, baseadas na CV75 encontrada, sendo elas: 1,2; 1,0; 1/1,2; 1/1,22; 1/1,23; 

1/1,24; 1/1,25 e 1/1,26 x CV75. Caso a CV75 não possa ser determinada, serão preparadas 8 

soluções estoque por diluição seriada utilizando o fator 1:1,2 a partir da maior concentração 

solúvel, sendo que a concentração máxima não deverá exceder 5.000 µg/ml para químicos 

solúveis em salina e 1.000 µg/ml para os solúveis em DMSO. 

 Para a avaliação da expressão de CD86 e CD54, primeiramente serão preparadas as 8 

soluções-estoque. No caso dos químicos solúveis em salina, será preparada uma solução 

contendo o equivalente a 100 vezes o valor correspondente a 1,2 x CV75 (por exemplo, caso 

para uma CV75 de 50 µg/ml, o correspondente a 1,2 x CV75 é 60 µg/ml, então, multiplicando 

por 100 temos 6 mg/ml). Para os químicos solúveis em DMSO é preparada uma solução 
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equivalente a 1,2 x CV75, 500 vezes concentrada. As 7 soluções subsequentes serão 

preparadas por diluição seriada utilizando o fator 1:1,2 (transferindo 500 µl da solução 

anterior para um tubo contendo 100 µl do solvente). Para o preparo das soluções de trabalho, 

no caso dos químicos solúveis em salina, as soluções serão diluídas utilizando o fator 1:50 (50 

µl da solução-estoque em 2.450 µl de meio de cultura; no caso dos químicos solúveis em 

DMSO, as soluções serão diluídas utilizando o fator 1:250 (10 µl da solução-estoque em 

2.490 µl de meio de cultura). 

  As células THP-1 pré-cultivadas por 72 horas serão coletadas por centrifugação e 

ressuspendidas em meio de cultura na densidade de 2 x 106 células/ml. Em seguida serão 

utilizadas placas de cultura de 96 poços, sendo que 80 µl da suspensão celular serão 

adicionados a cada poço, resultando em uma concentração de 1,6 x 105 células por poço. 

Serão então adicionados 80 µl da solução de trabalho, e as células serão incubadas por 24 

horas. Em cada placa haverão também um poço de controle, contendo somente células e meio 

de cultura, e um poço de controle do DMSO (concentração final de 0,2%). O DNCB poderá 

ser utilizado como controle positivo, para demonstrar a performance apropriada do teste, na 

concentração final de 4,0 µg/ml, que resulta em 70 a 90% de viabilidade celular e deve 

aumentar a expressão de CD86 e CD54.    

 Após a incubação de 24 horas com os químicos e estufa nas mesmas condições 

descritas anteriormente, as células serão transferidas para tubos tipo Eppendorf® e lavadas 

duas vezes com 1 ml de tampão de citometria. Após a lavagem será realizado o bloqueio dos 

sítios inespecíficos (FcR blocking) utilizando 600 µl da solução de bloqueio (composto por 

tampão de citometria contendo 0,01% de globulinas Cohn humanas, frações II e III) por 15 

minutos a 4°C. Após o bloqueio a suspensão celular será dividida em 3 alíquotas de 180 µl e 

cada uma será transferida para um poço de uma placa de 96 poços de fundo arredondado ou 

em “V”.  

 Para a imunomarcação das células para citometria serão utilizados os seguintes 

anticorpos comerciais: (1) anticorpo monoclonal anti-CD86 humano conjugado com FITC 

(BD-Pharmingen, Clone Fun-1, #555657); (2) anticorpo monoclonal anti-CD54 humano 

conjugado com FITC (DAKO, clone 6.5B5, #F7143); e (3) anticorpo para controle isotípico 

anti-IgG1 conjugado com FITC (BD-Pharmingen ou DAKO). Primeiramente serão 

preparadas as soluções contendo os anticorpos: 6 µl do anti-CD86 adicionados a 44 µl de 

tampão de citometria; 3 µl do anti-CD54 ou do anti-IgG1 adicionados a 47 µl do tampão de 
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citometria. Essas quantidades serão multiplicadas de acordo com o número de amostras a 

serem analisadas. 

 Após centrifugação da placa de 96 poços, o sobrenadante será descartado e o pellet 

será ressuspendido em 50 µl da solução previamente preparada contendo o anticorpo 

correspondente. Após agitação manual as células serão incubadas por 30 minutos a 4°C no 

escuro. Após incubação com os anticorpos, as células serão lavadas duas vezes com 150 µl de 

tampão de citometria e ressuspendidas em 400 µl (para análises utilizando tubos de 

citometria) ou 200 µl (para análises utilizando a própria placa de 96 poços), dependendo do 

equipamento de citometria a ser utilizado. No momento que precede a análise por citometria, 

serão acrescentados 20 ou 10 µl de solução de PI (na concentração de 12,5 µg/ml em PBS) 

em cada tubo de citometria ou poço da placa e 96 poços, respectivamente. 

 Para as análises de citometria de fluxo, o canal de aquisição do FITC (FL-1, emissão 

530 ± 15 nm) será ajustado para detecção ótima do sinal de fluorescência do FITC, e o canal 

para aquisição do PI (FL-3, 650 nm) será ajustado para a detecção ótima do sinal de 

fluorescência do PI baseado nas células incubadas com o DNCB. Para cada amostra serão 

gerados quatro gráficos, sendo um plot 2D do forward scatter (FSC) versus o side scatter 

(SSC); um plot 2D dos canais FL-1 versus FL-3; e um histograma de cada canal (FL-1 e FL-

3). As células mortas (marcadas com PI) ficarão fora do gate e um total de 10 mil células será 

analisado por amostra. Serão usados como parâmetros para a análise a média de intensidade 

de fluorescência (MFI) das células viáveis e a viabilidade celular de cada amostra. 

 Serão utilizados alguns critérios de aceitação: (1) a viabilidade das células não 

expostas a nenhum agente químico e das células expostas somente ao solvente DMSO deverá 

estar acima de 90%; (2) para o controle positivo DNCB, os valores de intensidade de 

fluorescência relativa (RFI), tanto do CD86 quanto do CD54 devem estar acima do critério 

positivo (CD86 ≥ 150 e CD54 ≥ 200), e a viabilidade deve estar acima de 50%; (3) no 

controle contendo somente DMSO, os valores de RFI comparados ao controle somente com 

meio de cultura, tanto do CD86 quanto do CD54, não devem exceder o critério positivo 

(CD86 > 150 e CD54 > 200); (4) tanto para o controle contendo somente meio de cultura 

como para o controle contendo DMSO, a razão entre CD86 e CD54 e o controle isotípico 

deve ser acima de 105%. Caso esses critérios não sejam atingidos, os resultados não devem 

ser utilizados e a qualidade das células deve ser avaliada, monitorando o tempo de duplicação 

e realizando o teste de reatividade, conforme mencionado anteriormente. 
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 Serão utilizados como critérios de aceitação dos dados: (1) para os agentes químicos 

com resultado negativo (não sensibilizadores), a viabilidade celular na concentração 1,2 x 

CV75 deve ser menor do que 90%; (2) a viabilidade celular em pelo menos 4 doses testadas 

para o mesmo químico em cada ensaio deve ser maior do que 50%. 

 Para cada concentração de cada agente químico será realizado um controle isotípico, 

isto é, células expostas às mesmas concentrações daquele agente químico e que serão 

incubadas com o anticorpo anti-IgG1 isotípico conjugado com FITC. Para a análise dos dados 

de citometria, a intensidade de fluorescência relativa (RFI – relative fluorescence intensity) 

será usada como indicador da expressão de CD86 e CD54. A RFI será calculada para cada 

concentração do químico testada conforme a seguinte equação (sendo MFI a média 

geométrica da intensidade de fluorescência): 

 

RFI =   
MFI  das  céls  tratadas  com  o  químico−MFI  do  controle  isotípico
MFI  das  céls  tratadas  com  solvente−MFI  do  controle  isotípico  

  

 Para que os agentes químicos sensibilizadores, dois valores de concentrações efetivas 

(EC) serão calculados, o EC150 para o CD86 e o EC200 para o CD54 (concentrações nas 

quais os agentes químicos induziram uma RFI de 150 ou 200, respectivamente). Esses valores 

serão calculados por regressão linear ao plotar em um gráfico as doses testadas e os seus 

valores de RFI (média de três experimentos independentes), utilizando as planilhas em 

Microsoft Excel® fornecidas pelos desenvolvedores do método.    

 Para o h-CLAT é necessário realizar três experimentos independentes. Se a RFI do 

CD86 for acima de 150% e a do CD54 for acima de 200%, em qualquer dose testada, em pelo 

menos dois experimentos independentes, o resultado é considerado positivo (agente químico 

sensibilizador), caso contrário o resultado é considerado negativo (agente químico não 

sensibilizador).    

  

6.1.5 Teste de proficiência 

 O teste de proficiência será realizado tanto para verificar se o método h-CLAT está 

sendo realizado corretamente como para testar cada lote de células a ser utilizado nos ensaios 

(incluindo os lotes de células adaptadas ao meio quimicamente definido), conforme 

recomendações dos desenvolvedores do método (KOSAKA et al., 2008). 

 Para o teste de proficiência serão utilizados três agentes químicos, sendo dois 

sabidamente sensibilizadores (DNCB e NiSO4) e um sabidamente não sensibilizador (lauril 
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sulfato de sódio – SLS). O NiSO4 e o SLS serão dissolvidos em salina, enquanto que o DNCB 

será dissolvido em DMSO (sendo a concentração final de DMSO no meio de cultura não 

superior a 0,2%). Serão realizados ensaios de citotoxicidade utilizando PI para estabelecer a 

CV75, conforme descrito anteriormente. As análises de expressão de CD86 e CD54 serão 

realizadas conforme descrito no item anterior.  

 Para que sejam aprovados no teste de proficiência, cada lote de célula deve apresentar 

as seguintes características: (1) viabilidade celular acima de 90% após cultivo por 24 horas 

em meio de cultura completo; (2) predição correta dos químicos DNCB, NiSO4 e SLS, isto é, 

classificação do DNCB e do NiSO4 como sensibilizadores e do SLS como não sensibilizador.  

 Após a aprovação de pelo menos três diferentes lotes celulares no teste de 

proficiência, será iniciada a etapa de adaptação das células ao meio quimicamente definido. 

 

6.2 Adaptação de células ao meio quimicamente definido 

  

 As células THP-1 serão adaptadas ao meio comercial quimicamente definido 

BioWhittaker™ HL-1™ (Lonza, EUA) conforme protocolo recomendado pelo fabricante. 

Esse meio de cultura não contém soro bovino fetal, albumina sérica bovina nem nenhuma 

outra mistura de proteínas indefinida.  

 Conforme as instruções do fabricante, as células cultivadas em meio contendo SBF 

serão adaptadas ao meio HL-1™ seguindo um protocolo de adaptação com duração de seis 

semanas. Na primeira semana as células serão cultivadas em meio HL-1™ contendo 5% de 

SBF; na segunda semana a concentração de SBF será reduzida a 2%; na terceira semana, a 

1%; na quarta semana, a 0,5% e na quinta semana, a 0,25%. Na sexta semana o SBF será 

eliminado e as células passarão a ser cultivadas em meio HL-1™ sem SBF. 

 Por questões de segurança, ao passar para a próxima etapa do protocolo de adaptação, 

sempre será mantida em cultura pelo menos uma alíquota de células da etapa anterior e 

alíquotas de cada etapa serão armazenadas em nitrogênio líquido. Para o congelamento das 

células durante o protocolo de adaptação, será utilizado meio de congelamento composto pelo 

meio HL-1™ suplementado com SBF na mesma concentração do meio de cultivo celular 

daquela determinada etapa, acrescido de 10% de DMSO. Quando da eliminação completa do 

SBF, as células passarão a ser congeladas em meio de congelamento livre de soro, 

preferencialmente o ProFreeze™ CDM (Lonza, EUA).  

 Durante a fase de redução de SBF, sabe-se que as células podem ter sua taxa de 

crescimento reduzida, então, durante essa fase as células serão repicadas três vezes por 
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semana, utilizando um plaqueamento na densidade de 1 a 2 x 105 células/ml, sendo que a 

densidade em cultivo não deverá exceder 8 a 10 x 105 células/ml. Espera-se que a partir da 

redução para 0,5% de SBF as células tenham uma redução de crescimento mais acentuada, e 

caso isso seja observado, será necessário plaquear as células de maneira menos frequente e 

utilizando uma densidade celular mais alta, até que as células de adaptem e retornem às 

características normais de crescimento.  

 Como as células cultivadas em meio isento de soro parecem ser mais sensíveis a 

antibióticos, não pretende-se utilizar antibióticos e antimicóticos durante a fase de adaptação 

das células e nos ensaios posteriores, com as células adaptadas. Sendo assim, visando à 

garantia da qualidade do cultivo celular e dos testes subsequentes, serão realizados ensaios 

microbiológicos e testes de detecção de micoplasma em diferentes etapas do ensaio. Tanto 

durante o período de adaptação das células quanto durante o cultivo das células adaptadas e 

ensaios subsequentes, a morfologia celular será avaliada por microscopia óptica convencional 

e quaisquer alterações fenotípicas serão reportadas e investigadas.  

 Durante as etapas de adaptação e também durante o cultivo para composição do 

estoque de células adaptadas, serão realizados ensaios para avaliação do tempo de duplicação, 

nos quais a densidade da suspensão celular será mensurada após 24, 48 e 72 horas após o 

plaqueamento. Para cada período de 24 horas será calculado o tempo de duplicação conforme 

a fórmula já descrita anteriormente.  

 Para os repiques celulares as células serão centrifugadas a 200 g por 5 minutos e 

ressuspendidas em meio HL-1™ contendo ou não suplementação, dependendo da etapa do 

protocolo de adaptação. Após finalizado o protocolo de adaptação, o cultivo celular será 

ampliado, a fim de gerar um banco de células adaptadas (mantidas em nitrogênio líquido) 

para os ensaios previstos nesta pesquisa e também para estudos posteriores. As células 

adaptadas serão congeladas em meio isento de soro, quimicamente definido, ProFreeze™ 

CDM (Lonza, EUA), na concentração de 1 a 2 x 106 células/ml, mantidas por 24 horas em 

freezer a -80ºC e posteriormente transferidas para tanque de nitrogênio líquido, 

permanecendo, preferencialmente, na fase de vapor. 

 

6.3 Ensaios utilizando a linhagem adaptada 

  

 Após as etapas de adaptação das células THP-1 ao meio quimicamente definido, serão 

realizados os testes de reatividade e de proficiência — conforme descritos nos itens anteriores 

— com pelo menos três alíquotas armazenadas em tanque de nitrogênio líquido.  
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  Os resultados das análises de citotoxicidade e expressão dos biomarcadores CD86 e 

CD54 obtidos com as diferentes alíquotas de células adaptadas serão comparados aos 

resultados obtidos previamente com a linhagem THP-1 cultivada em meio suplementado com 

10% de soro bovino fetal (método h-CLAT original) e também com os dados disponíveis na 

literatura utilizando essa mesma linhagem.  

 Além das análises da capacidade de identificação de agentes químicos sensibilizadores 

e não sensibilizadores, serão feitas análises para verificar se, ao utilizar as células adaptadas, 

deve-se manter os parâmetros estabelecidos para o h-CLAT utilizando SBF — como nível de 

citotoxicidade necessário, concentrações dos agentes químicos sensibilizadores ideal para 

aumento da expressão dos marcadores de superfície e modelo preditivo do teste — ou se esses 

parâmetros devem ser adequados às células adaptadas. 

 

6.4 Ampliação do painel de químicos 

 

 Sendo as células THP-1 adaptadas ao meio de cultivo quimicamente definido 

aprovadas nos testes de reatividade e proficiência, passaremos à etapa de ampliação do painel 

de agentes químicos, utilizando substâncias de referência, conforme recomendações dos 

protocolos do h-CLAT. 

 Para esta primeira etapa de ampliação do painel de agentes químicos, além das 

substâncias utilizadas no teste de proficiência, serão utilizados também: um sensibilizador 

forte (p-fenilenodiamina – PPD, CAS n. 160-50-3), um sensibilizador moderado (2-

mercaptobenzotiazol – CAS n. 149-30-4), dois sensibilizadores fracos (R-limoneno, CAS n. 

5989-27-5 e imidazolidinil ureia, CAS n. 39236-46-9), e três não sensibilizadores 

(isopropanol, CAS n. 67-63-0; glicerol, CAS n. 56-81-5; e ácido aminobenzoico, CAS n. 150-

13-0).  

 Os resultados dos ensaios realizados com esse painel de agentes químicos será 

comparado aos resultados disponíveis na literatura, a fim de verificar se as células adaptadas 

são capazes de fornecer os mesmos padrões de sensibilidade e especificidade obtidos 

utilizando as células cultivadas em meio contendo SBF, conforme estabelecido nos protocolos 

do método h-CLAT. Caso a acurácia seja compatível, a próxima etapa será ampliar ainda 

mais o painel de agentes químicos, em especial utilizando agentes que costumam gerar 

resultados falso-positivos ou falso-negativos utilizando o método h-CLAT original 

(cultivando as células THP-1 com 10% de SBF), a fim de investigar a influência do SBF na 

capacidade preditiva do método. 
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6.5 Etapas alternativas 

  

 Caso não obtenhamos sucesso com o protocolo de adaptação de células ao meio 

BioWhittaker™ HL-1™ ou caso as células adaptadas não mostrem o mesmo padrão de 

acurácia na identificação dos agentes químicos sensibilizadores e não sensibilizadores em 

comparação com o método h-CLAT original, diferentes abordagens poderão ser testadas. 

  Na impossibilidade de adaptação das células ao meio BioWhittaker™ HL-1™, 

poderão ser testados outros protocolos de adaptação e/ou outras formulações de meio, como o 

meio RPMI recomendado no protocolo, porém com suplementação feita utilizando o 

suplemento quimicamente definido HL-1™ Supplement (Lonza, EUA); ou soro humano, 

lisado de plaquetas, suplementos vegetais ou outras suplementações ou formulações que se 

mostrarem viáveis. Em última instância consideramos avaliar a utilização de BSA, outras 

fontes de soro ou redução da concentração de soro bovino fetal no meio de cultura.  

 No caso da impossibilidade de adaptação das células aos meios e formulações 

possíveis, consideramos também investigar os motivos pelos quais as células não podem ser 

adaptadas, suas alterações metabólicas, de expressão gênica e demais parâmetros que possam 

colaborar para o desenvolvimento de formulações adequadas que permitam a adaptação e a 

manutenção dessa linhagem celular em meio quimicamente definido. 

 

6.6. Etapas adicionais  

  

 Sendo os resultados positivos nas etapas de adaptação das células, testes de 

reatividade e proficiência e também de ampliação do painel de agentes químicos 

demonstrando acurácia equiparável ao método h-CLAT validado, será possível dar 

prosseguimento às etapas de eliminação dos outros produtos de origem animal do método. 

 Conforme mencionado anteriormente, o protocolo do h-CLAT prevê a utilização de 

albumina sérica bovina — BSA, o principal componente do SBF —, utilizada na 

concentração de 0,1% no tampão para os ensaios de citometria. Existem alguns substitutos 

possíveis para o BSA, como a albumina sérica humana e tampões comerciais, como o 

Pierce™ Protein-free Blocking Buffer (ThermoScientific, USA). As opções disponíveis para 

substituição do BSA serão analisadas e testadas nos ensaios de citometria, conforme 

disponibilidade. 
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 Outra etapa adicional prevista inclui testes visando a redução do custo do método. 

Para isso deverão ser testados protocolos de adaptação das células THP-1 a meios menos 

onerosos, em comparação com o BioWhittaker™ HL-1™ (Lonza, EUA), como formulações 

compostas pelo meio RPMI suplementado com HL-1™ Supplement (Lonza, EUA), soro 

humano, lisado de plaquetas ou suplementos vegetais.    

 

7. ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO 

 

 O presente projeto de pesquisa foi um dos vencedores do Lush Prize 2015 — o prêmio 

mais importante na área de métodos alternativos — na categoria Young Researcher, 

recebendo um prêmio de £10.000,00 (dez mil libras esterlinas, o equivalente a pouco mais de 

R$ 50.000,00) para sua realização. Conforme orçamentos levantados previamente à 

submissão do projeto ao prêmio, o valor oferecido é suficiente para a execução da pesquisa (o 

orçamento detalhado está disponível e poderá ser apresentado mediante solicitação por parte 

dos interessados). Maiores detalhes sobre a premiação estão disponíveis em 

http://www.lushprize.org, e um vídeo da cerimônia de premiação, realizada em Londres, 

Inglaterra, em 20 de novembro de 2015, pode ser visto em 

https://vimeo.com/album/3755760/video/152692909.	   

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conforme compromisso assumido com a organização oferecedora do prêmio, no ano 

de 2016 será publicado um artigo a respeito deste projeto em uma edição suplementar de uma 

das revistas mais importantes da área de métodos alternativos. Ao concluirmos a pesquisa 

prevista no projeto, os resultados também serão publicados em revista da área.  

 Este projeto vai de encontro à exigências da sociedade por cosméticos seguros e 

éticos, e os resultados positivos da substituição do SBF em um método in vitro já validado e 

reconhecido internacionalmente para uma das etapas da AOP da sensibilização de contato 

devem impulsionar outras pesquisas no mesmo sentido, abrindo caminhos ainda não bem 

explorados nesta área do conhecimento.  

 É importante mencionar que, paralelamente a este projeto de pesquisa, estão sendo 

conduzidas três outras pesquisas na área de métodos alternativos. A primeira, em parceria 

com o Prof. Dr. Thales Tréz, da Universidade Federal de Alfenas, acerca da percepção de 

graduandos da Área da Saúde sobre a utilização de animais em aulas práticas e sobre os 
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métodos alternativos ao uso de animais. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Alfenas (Parecer nº 1.144.981/2015) e atualmente encontra-se na 

fase de coleta de dados por meio de questionário online aplicado aos alunos do último ano dos 

cursos de Medicina, Farmácia, Odontologia e Enfermagem da Universidade de São Paulo 

(USP), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Universidade Estadual "Júlio de 

Mesquita Filho" (UNESP).  

 A segunda pesquisa em andamento é uma análise crítica da legislação brasileira atual 

no que se refere aos testes em animais, com especial atenção dada aos 17 métodos validados 

no Brasil. Esta pesquisa encontra-se na fase de elaboração do manuscrito para publicação em 

periódico internacional na área de métodos alternativos.   

 A terceira, bastante alinhada com os objetivos da pesquisa objeto deste projeto, é uma 

revisão sistemática acerca do uso de produtos de origem animal em métodos alternativos in 

vitro para sensibilização cutânea. Essa pesquisa está sendo realizada no âmbito do Curso de 

Especialização em Revisão Sistemática e Meta-análise da Universidade de São Paulo, com 

conclusão prevista para o segundo semestre de 2016 e publicação prevista para 2017.  

 Por fim, espera-se que esses trabalhos, juntamente com os resultados da pesquisa 

objeto do presente projeto, possam trazer contribuições significativa para o avanço da área de 

métodos alternativos, especialmente no Brasil.   
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