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PELE ARTIFICIAL COMO ALTERNATIVA PARA EXPERIMENTAÇÃO EM ANIMAIS
Silvya Stuchi MARIA-ENGLER1, Carla Abdo BROHEM1, Laura Beatriz Silva CARDEAL1,
Manoela Tiago dos SANTOS1 e Silvia Berlanga de Moraes BARROS1
A pele é o maior órgão do corpo humano e o mais susceptível a lesões,
especialmente queimaduras promovidas por diversos agentes, como a radiação solar. A
associação entre exposição crônica à radiação solar e desenvolvimento de câncer de
pele é fato incontestável (QUINN, 1997; ARMSTRONG; KRICKER, 2001). Além disso, o
número de vítimas de queimaduras causadas por fogo por ano é bastante expressivo
com alta incidência de mortalidade (FRACASSO et al., 2009). A pele constitui uma
importante barreira contra infecções, porém, uma vez lesada, torna outros tecidos
expostos e mais vulneráveis a outras doenças (PONEC, 2002).
Buscando a proteção, resistência e rejuvenescimento da pele, as indústrias
farmacêuticas e cosméticas investem na busca de novos compostos que eficientemente
protejam a pele de lesões promovidas pelas radiações solares, prevenindo contra o
fotoenvelhecimento e o câncer de pele (FARRIS, 2005; D'SOUZA; EVANS, 2007; SHIM
et al., 2008; DOU, 2009; NDEJOUONG BLE et al., 2009; GOLDMAN; GOLD, 2010;
KOWALCZYK et al., 2010; MORINAGA et al., 2010). A produção de medicamentos e
cosméticos eficazes e seguros requer metodologia que possibilite, nas diferentes
etapas do desenvolvimento, avaliar a toxicidade e a eficácia de novos princípios ativos
e formulações para garantir a proteção aos usuários.
Até bem pouco tempo, apenas métodos in vivo empregando animais de
laboratório eram utilizados para este fim. Atualmente, as indústrias farmacêuticas e
cosméticas são forçadas a atingir objetivos sociopolíticos e humanitários de reduzir o
número de animais utilizados na pesquisa, enquanto que, simultaneamente, necessita
diminuir custos e gerar, de forma relevante, dados reprodutíveis espécie-específicos,
eliminando a experimentação animal e atendendo definitivamente o conceito “3R”
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(reduzir, reutilizar, reciclar). Os avanços da ciência possibilitaram o desenvolvimento de
métodos in vitro que, ao mimetizarem sistemas biológicos complexos, possibilitam
atingir a meta de redução de uso de animais (ESKES et al., 2007; SPIELMANN et al.,
2007). Além de sistemas compostos por células isoladas, o sistema biomimético,
apresentado neste projeto, permite recriar em laboratório peles com as características
morfofuncionais da pele humana, com resultados reprodutíveis e que se aproximam
daqueles que seriam realizados em animais. Além da vantagem de minimizar o uso de
animais, a semelhança com a pele humana aproxima os resultados da situação real de
exposição que nem sempre é a obtida com o uso de animais (EL GHALBZOURI et al.,
2008; GRINDON et al., 2008; SCHÄFER-KORTING et al., 2008 a; SCHÄFERKORTING et al., 2008 b; KANDÁROVÁ et al., 2009).
No mercado brasileiro inexistem empresas de biotecnologia que produzam peles
artificiais humanas na forma de kits. Além disso, o país carece também de empresas
que prestem serviços de avaliação toxicológica em sistemas biológicos, sejam eles
baseados em cultura de células isoladas ou que recriem a arquitetura tecidual.
No mercado mundial existem possibilidades de aquisição destes kits de pele
humana, embora não disponibilizado no mercado brasileiro, o que força às indústrias
nacionais a desenvolverem uma organização logística de envio de amostras ao exterior,
refletindo diretamente em alto custo e limitação de análise de compostos.
Neste contexto, o modelo de pele artificial humana elaborado e já produzido em
nosso laboratório oferece ao Brasil uma alternativa aos produtos do exterior, de elevado
custo e de grande dificuldade de aquisição, devido a serem rapidamente perecíveis. O
desenvolvimento de novos insumos pela indústria farmacêutica e cosmética no Brasil
passa, obrigatoriamente, pela possibilidade de realização de testes no país, visando
não apenas agilizar etapas, mas também garantir nossa soberania neste campo.
Entendemos que nosso produto atenderá o mercado interno e dinamizará
dramaticamente a avaliação de novos compostos/ fármacos/ moléculas a serem
selecionadas para composição de novos medicamentos ou cosméticos.
A demanda desta tecnologia já é reconhecida nas diferentes áreas das indústrias
farmacêuticas e cosméticas. Este setor necessita de adaptação às diretivas européias
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que definiram que a partir de 2009 nenhum produto cosmético poderá ser avaliado
quanto à segurança e eficácia em animais de laboratório (DE SILVA; EFCI, 2002). Para
substituição dos animais, alternativamente, todos os testes deverão ser realizados em
modelos in vitro, com células isoladas ou preferencialmente em modelos biomiméticos,
entre eles o que simule a pele humana, garantindo a saúde da população.
Na indústria farmacêutica, o uso de sistemas biomiméticos de pele contribuirá
para a triagem de fármacos potenciais para tratamento de diferentes doenças da pele,
entre elas a avaliação de eficácia de quimioterápicos para o tratamento tópico de
carcinomas de pele do tipo não-melanoma e melanoma, citando apenas duas. O
potencial de descoberta de novos fármacos potencialmente antineoplásicos ou
aplicáveis a outras patologias da pele a partir das pesquisas de plantas da flora
brasileira é sem dúvida um vasto campo de aplicação desta tecnologia.
Reiterando, o Brasil não tem até o momento nenhuma empresa dedicada à
produção padronizada do sistema proposto neste plano, além da total impossibilidade
de aquisição de sistemas importados do mercado internacional, em grande parte devido
às dificuldades alfandegárias. Este tema tem sido recorrente em encontros técnicocientíficos em nosso país, reforçando a necessidade do desenvolvimento de tecnologia
brasileira. Não é de nosso conhecimento que existam no Brasil grupos que
desenvolvam sistemas semelhantes de pele artificial com componentes celulares
humanos, com a proposta de kit para avaliação de toxicidade e eficácia de insumos
farmacêuticos e cosméticos.
A proposta de produzir kits de pele artificial possibilita a exploração de uma
variedade de testes, incluindo avaliação de novos fármacos ou ativos biológicos, testes
de irritação e inflamação cutânea, morte ou proliferação celular. Assim, podemos dizer
que se aplica à avaliação de segurança e eficácia de substâncias empregadas como
fármacos e produtos de uso cosmético (de SILVA; EFCI, 2002; El GHALBZOURI et al.,
2008; GRINDON et al., 2008; HORNING et al., 2008; SCHÄFER-KORTING et al., 2008
a; SCHÄFER-KORTING et al., 2008 b; KANDÁROVÁ et al., 2009).
A tecnologia consiste em reproduzir em laboratório (in vitro) o tecido da pele,
constituído por queratinócitos derivados da epiderme humana que se estratificam
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formando as múltiplas camadas da epiderme (BALASUBRAMANIAM et al., 2001; AJANI
et al., 2007; GODIN; TOUITOU, 2007). Os melanócitos humanos, que são as células
que produzem a pigmentação da pele, são cultivados em meio ao queratinócitos na
proporção equivalente ao observado no tecido humano (in vivo) e se depositam na
camada basal, que é a que suporta a estrutura do epitélio e delimita as camadas da
epiderme e derme (BOYCE; WARDEN, 2002).
Desta forma, temos, in vitro, todos os estratos da pele: camada córnea, granular,
espinhosa e basal, suportada pela estrutura dérmica. A derme é reconstituída por
fibroblastos humanos cultivados em gel de colágeno tipo I (WONG et al., 2007). Estas
estruturas exibem características de crescimento e morfologia muito similares à pele
humana e assim aumenta a uniformidade e reprodutibilidade dos testes. A presença
dos melanócitos, células produtoras de melanina, restaura a pigmentação da pele
artificial, contemplando também modelos que requeiram biomimetizar tonalidades de
pele, como a pele pigmentada de indivíduos afro-descendentes, cuja indústria
cosmética e farmacêutica dedica segmentos de desenvolvimento de produtos
especiais. Em suma, o modelo mimetiza a pele humana em toda a sua estrutura, ao
reconstruir a pele em todas as camadas (derme e epiderme) (Figura 1 e glossário de
termos técnicos).
A geração desta tecnologia agregaria valores como: possibilitar a triagem em
larga escala da eficácia de moléculas candidatas a tratamento de doenças de pele;
avaliar in vitro, sem o uso de animais de laboratório, a segurança de formulação de uso
tópico, quer sejam de uso farmacêutico, quer cosméticos. A tecnologia permite a
independência e a dinamização da avaliação preliminar no país de produtos de uso
tópico com atividade medicinal ou cosmética.
Os modelos comercializados nos Estados Unidos e Europa utilizam células que
são conhecidas como linhagens estabelecidas e que não apresentam o poder de
estratificar-se semelhantemente a pele in vivo (BOELSMA et al., 1998; SCHOOP et al.,
1999; PONEC, 2002) . O diferencial de nosso modelo é o de empregar somente células
humanas provenientes de culturas primárias, com poder total de reorganização da
epiderme in vitro, tornando com isto o produto inovador. Ainda, os kits poderão ser
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produzidos sob encomenda, dirigindo assim a finalidade do cliente. Exemplificando, se
for necessário avaliar quimioterápicos anti-melanoma, é possível produzir a pele com o
melanoma no processo de invasão tumoral. Se o objetivo for avaliar efeitos de novas
moléculas/fármacos, destinados à pele de indivíduos afro-descendentes, poderemos
incorporar à estrutura da pele artificial, os melanócitos originários destes doadores,
gerando assim, a pele artificial pigmentada. Finalmente, como já enfatizado
anteriormente, os kits comerciais vendidos no mercado internacional não são
comercializados no Brasil, além de não apresentarem a possibilidade de adaptação às
necessidades dos clientes.
A longo prazo, outras aplicações poderão ser possíveis, como exemplo em
cirurgias reparativas para pacientes queimados ou cirurgias estéticas com produção de
“peles customizadas”, geradas com grau de pigmentação semelhante ao do paciente.
Recentemente esta finalidade foi aprovada pelo FDA-USA, e é considerada tendência
de aplicação em outros países que dispuserem de tal tecnologia (CHHATRE et al.,
2007).
Ainda entendemos que outros desdobramentos de aplicação podem ser feitos a
partir da mesma base tecnológica, como se segue nos itens:
1. Pele customizada para cirurgias reparativas em pacientes queimados ou submetidos
à cirurgia estética;
2. Testes de citotoxicidade em culturas de monocamada, quer da epiderme, quer da
derme, utilizadas para avaliação de compostos, novos fármacos, ativos biológicos,
substâncias químicas;
3. Testes de novos fármacos que atuem na prevenção de invasão de melanoma, uma
vez que é possível utilizar a plataforma de pele artificial, cultivando agora os
melanócitos oncogenicamente transformados e simular o processo de invasão.
4. Testes para moléculas aplicadas ao tratamento de outras patologias e doenças da
pele.
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