COMUNICADO SOBRE USO DE PRIMATAS NÃO HUMANOS
VIA COVID-19

A rápida propagação do novo corona vírus (SARS-coV-2) que deu origem à
declaração de pandemia em meados de Março e que se traduziu em milhões de
humanos doentes com a COVID 19, colocou o planeta em alerta.
As zoonoses resultam do crescente contato entre humanos e espécies não
humanas, por sua vez fruto da deflorestação e uso de carne de animais selvagens.
Face aos impactos negativos da COVID 19, é com expectativa que se aguarda o
surgimento de uma vacina ou, pelo menos, de medicação eficaz no combate à doença.
A Associação Portuguesa de Primatologia (APP) defende que todos os seres humanos
devem ter acesso a cuidados médicos de qualidade independentemente da sua
condição social, país de origem ou qualquer outra característica específica.
Dado a falta de conhecimento cientifico aprofundado sobre o desenvolvimento
de uma vacina para uma doença nova, a APP elaborou este documento para esclarecer
a sua posição face ao uso de primatas não-humanos na investigação de uma vacina ou
fármacos para combater a atual pandemia.
Geralmente as vacinas e outros fármacos atravessam um longo caminho de
experimentação em animais não humanos antes de se iniciarem os testes em seres
humanos. Tal sucede devido a legislação que ainda não foi devidamente atualizada ou
que não tem quaisquer preocupações éticas ou morais.
Entre 2007 e 2011, por exemplo, cerca de 94% dos fármacos testados em não
humanos falharam nos testes clínicos em humanos1. Torna-se assim evidente que a
testagem em outros animais não é fiável e é por isso urgente o uso de pesquisa
relevante feita com a nossa espécie ou, em alternativa, pesquisa baseada em
tecnologias e práticas sem animais, para garantir uma vacina o mais rapidamente
possível e sem mais mortes de outras espécies (algumas delas ameaçadas de extinção).
A pressão da pandemia não pode ser usada como desculpa para investigação
que não cumpre requisitos éticos e morais.
O uso de animais em experimentação de fármacos atrasa o progresso de
tratamentos eficazes em seres humanos, sendo que 9 em 10 testes em não humanos
falham posteriormente quando aplicados a seres humanos (US Food and Drug
Administration). As falhas associadas às estatísticas sobre a experimentação animal
foram desmontadas pelo Prof. R. L-Badge do MCR National Institute for Medical
Research de Londres2. Não obstante, várias instituições têm usado e continuam a usar
primatas não humanos seja na busca de uma vacina seja em medicação que se
pretende eficaz para a COVID 19.
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Abaixo a APP reporta algumas das instituições que usam primatas não humanos:
- O Tulane National Primate Research Center: usa sobretudo macacos rhesus (Macaca
mulata) nesta pesquisa. Esta espécie tem sido historicamente exposta às mais
cruéis experiências3. Só na investigação para a vacina da COVID 19 já foram
infectados milhares de macacos rhesus4;
- O Texas Biomedical Research Institute: tem usado primatas, sobretudo babuínos5.;
- A Universidade de Carolina do Norte (Chapel Hill) em conjunto com empresa
farmacêutica Inivio também usam primatas e outros animais6;
- O Center for Virology and Vaccine Research (Beth Israel Deadconess Medical Center)
em Boston também recorre ao uso de primatas não humanos7;
- A Universidade da Califórnia (Davis) através da sua Escola de Medicina e em
colaboração com o Center for Immunology and Infectious Diseases (e o centro de
primatas da própria Universidade) também usam primatas não humanos nas
suas investigações8;
- A Universidade de Oxford9 através do Instituto Jenner também usa macacos
rhesus10 na sua pesquisa a propósito da vacina contra a COVID 19 assim como o
Centro de Investigação em Doenças Infecciosas do Alter Reed Army Institute of
Research 11;
- A empresa privada Sinovac Biotech12 também está a utilizar primatas não humanos
assim como os investigadores da Peking Union Medical College13;
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Desde os estudos de vinculação entre mãe e cria com Harlow e colaboradores até à morte de 3,5
milhões de indivíduos só para a experimentação na vacina da pólio, a espécie tem sido vítima de
experimentação laboratorial há largas décadas e em larga escala (Collinge, 1983).
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- A Universidade de Chulalongkorn em Bangkok tem usado outras
espécies de primatas não humanos14;
- O uso de primatas não humanos faz-se também ao nível de testagem de princípios
ativos já conhecidos (ex.: cloroquina e da hidrocloroquina)15 que têm sido usados
em macacos asiáticos pelo French National Institute of Health and Medical
Research.
De referir ainda que a administração Trump disponibilizou 1,8 milhões de
dólares16 só para a compra de primatas não humanos à Worldwide Primates Inc.17 a
serem usados na pesquisa da COVID 1. Pelo menos 80% destes primatas usados na
experimentação animal nos EUA provem da China18 de acordo com dados
provenientes da National Association for Biomedical Research.

A Associação Portuguesa de Primatologia vem assim expressar a
sua preocupação com o uso, mais uma vez, de primatas não humanos algumas vezes capturados nos seus habitats naturais sendo alguns até
espécies em risco de extinção – em testes laboratoriais. Condenamos o
uso de primatas não humanos na sua generalidade e
independentemente da espécie, a pretexto da crise sanitária global
provocada pela COVID 19.
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