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1. Introdução  

 A substituição do uso de animais em testes toxicológicos tem sido um objetivo da comunidade 

científica há muito tempo (1). A sétima emenda da diretiva para cosméticos da União Europeia – 2003 

que proibiu o uso de animais em testes de segurança de cosméticos veio ao encontro desses anseios 

e proporcionou um grande estímulo ao desenvolvimento de métodos alternativos. Por outro lado, o 

desenvolvimento de modelos com melhor capacidade preditiva, capazes de reduzir o tempo e os 

custos envolvidos no desenvolvimento de medicamentos, aplicáveis à medicina personalizada e 

capazes de reduzir o uso de animais em pesquisas biomédicas é uma grande necessidade mundial. 

 Avanços consideráveis ocorreram nos últimos anos e vários testes in vitro foram desenvolvidos 

e validados para testes de candidatos a fármacos ou cosméticos. (2; 3; 4; 5). No Brasil, a Rede Nacional 

de métodos Alternativos ao uso de animais (RENAMA) foi criada em 2012 por iniciativa do Ministério 

da Ciência Tecnologia Inovações e Comunicações, por meio da portaria n° 491. O principal objetivo da 

Rede é estimular o desenvolvimento, a validação e a disseminação de métodos alternativos e 

complementares ao uso de animais no Brasil. A criação da rede acompanha o panorama internacional 

que fomenta e privilegia o princípio dos 3Rs: Reduce – redução do número de animais necessários às 

pesquisas científicas; Refinement – refinamento das técnicas de experimentação a fim de diminuir o 

sofrimento animal; e Replace – substituição de testes in vivo por métodos alternativos in vitro.  

A avaliação da irritação ocular é uma exigência regulatória internacional na caracterização de 

segurança de produtos industriais e de consumo. Embora muitos ensaios in vitro de irritação ocular 

existam, isoladamente não são capazes de categorizar totalmente os produtos químicos (6). O teste in 

vitro de curta duração para danos oculares ou o “Short Time Exposure (STE Short Time Exposure In 

Vitro Test Method for Identifying Chemicals Inducing Serious Eye Damage and Chemicals Not Requiring 

Classification for Eye Irritation or Serious Eye Damage” ou simplesmente Teste in vitro de curta duração 

para danos oculares”) mede a viabilidade das células da córnea de coelho SIRC cultivadas in vitro, após 
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5 minutos de exposição a soluções de teste diluídas a 5% e 0,05% sendo capaz de categorizar os 

produtos químicos em Categoria 1 (Cat 1) e Sem Categoria (No Cat) (7) segundo o Sistema Globalmente 

Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) (8). A acurácia do método de 

teste STE para identificar produtos químicos Cat 1 foi de 62,2% com sensibilidade de 22,7% e 

especificidade de 100%. A acurácia do método de teste STE para identificar produtos químicos No Cat 

foi de de 96,2% com 81,8% de sensibilidade e 100% de especificidade. Além disso, parece que os 

sólidos são mais difíceis de testar no STE, 71,4% dos sólidos resultaram em resultados não qualificados 

(problemas de solubilidade e / ou alta independentes), enquanto que para os líquidos 13,2% dos 

resultados não foram qualificados, corroborando a restrição de o método de ensaio relativo ao ensaio 

de sólidos (7). 

Todos os esforços da RENAMA são voltados para a promoção de métodos alternativos e o 

estabelecimento do processo de substituição dos testes em animais de forma progressiva e segura, 

sem impactos negativos no desenvolvimento de novos ingredientes bioativos e, principalmente, sem 

riscos ao meio ambiente e à saúde da população do país. O Laboratório Nacional de Biociências 

(LNBio), o Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e o Instituto Nacional de 

Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) são os 3 Laboratórios Centrais da RENAMA, que conta ainda 

com um crescente número de Laboratórios Associados (mais de 20 dentre instituições públicas e 

privadas). 

 Neste contexto, o CONCEA – Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal criado 

pela Lei nº 11.794, de 08 de outubro de 2008 produziu duas Resoluções Normativas (RN) de grande 

impacto: a RN 18 de 24 de setembro de 2014 reconheceu dezessete métodos alternativos validados 

agrupados em sete desfechos e a RN 31 DE 18 de agosto de 2016 reconheceu sete métodos 

alternativos validados agrupados em quatro desfechos. Em ambos os casos, foi concedido o prazo de 

5 anos a contar da data da publicação como limite para a substituição obrigatória do método original 

pelo método alternativo. Isso torna premente a necessidade de o Brasil capacitar-se a executar esses 

vinte e quatro métodos, a fim de não prejudicar a inovação nos setores de fármacos e cosméticos.   

Historicamente testes em animais tais como o “teste de Draize” (Irritação/corrosão ocular aguda 

para coelhos OECD TG 405) (9) foram exclusivamente usados na determinação do nível de toxicidade 

ocular de uma dada substância, através da observação da resposta biológica após a aplicação da 

substância teste diretamente nos olhos de coelhos vivos (10). Os Avanços no campo de estudos da 

toxicologia ocular estão desafiando a validade, precisão e relevância do teste de Draize, além da óbvia 

questão ética.   

Foi demonstrado que 80% de uma solução pingada no olho de um coelho é excretada pelo saco 

conjuntival em 3 a 4 minutos, enquanto no olho humano mais de 80% da solução é excretada entre 1 

e 2 minutos. O método de tratamento de células SIRC baseado no STE (OECD 491) tenta aproximar 
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estes tempos de exposição e faz uso do nível de viabilidade celular como resposta para avaliar a 

extensão do dano às células SIRC após uma exposição de 5 minutos à substância-teste. A diminuição 

na viabilidade celular é usada na predição de potenciais efeitos adversos que levam ao dano ocular, 

neste teste alternativo ao teste de Draize realizado em coelhos.   

Contudo, deve-se atentar para o fato de que os testes in vitro reproduzem apenas parcialmente 

a complexa resposta in vivo da irritação ocular (11). No entanto, combinações estratégicas de vários 

métodos de teste alternativos dentro de uma abordagem integrada de teste chamada IATA  

(Integrated Approach on Testing and Assessment) podem substituir o teste de Draize em animais. 

Todos os ensaios in vitro têm domínios específicos de aplicabilidade, pontos fortes e limitações, 

quer estejam relacionados com a gama de irritações, tipos de classes químicas ou natureza física dos 

materiais. Se o domínio de aplicabilidade determinado não cobrir totalmente o propósito da avaliação 

de segurança, somente esse método não deve ser usado em toda a avaliação. Atualmente, as 

combinações de ensaios in vitro são adotadas por empresas como parte integral de suas avaliações de 

segurança. Porém as avaliações mesmo que combinadas, muitas vezes são baseadas em conhecimento 

científico pobre sobre os domínios de aplicabilidade e limitações e pontos fortes dos ensaios. Isso pode 

contribuir para uma falta de consistência entre os resultados dos testes in vitro dentro de uma 

abordagem de bateria ou um conflito com dados disponíveis in vivo. (12). 

IATA são abordagens pragmáticas e baseadas em conhecimento científico, para caracterização 

de potencial de perigos químicos que dependam de uma análise integrada das informações existentes, 

juntamente com a geração de novas informações usando estratégias de teste (13). A IATA segue uma 

abordagem iterativa para responder a uma questão definida em um contexto regulatório específico, 

levando em consideração o nível aceitável de incerteza associado ao contexto de decisão. Existe uma 

gama de IATA - desde abordagens baseadas em julgamentos mais flexíveis e não formalizadas (por 

exemplo, agrupamento e interpolação) até abordagens mais estruturadas, prescritivas e baseadas em 

regras [por ex. Estratégia Integrada de Testes (ITS)].   

Uma estrutura objetiva e sistemática é necessária para caracterizar a relevância biológica e 

toxicológica individual de novos métodos para prever um efeito adverso. A mesma estrutura poderia 

informar seu uso potencial em combinação com outras ferramentas e métodos para se beneficiar de 

uma abordagem integrada. O conceito de via de resultado adverso (AOP- Adverse Outcome Pathway) 

e a capacidade de determinar as mesmas, pode e devem ser aplicados como uma estrutura para 

desenvolver IATA. 
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1.1.  Justificativa: 

Dentre os 24 métodos reconhecidos pelo CONCEA, 5 são relacionados à toxicidade ocular e um 

deles, o OECD TG 491 - STE já é realizado no LNBio rotineiramente. 

  O LNBio juntamente com o INMETRO e INCQS norteia os Laboratórios Associados quanto às 

atividades propostas pela RENAMA. Nas instalações do LNBio, o laboratório de bioensaios realiza 

testes em enzimas e células em equipamento automatizado e robotizado. Visa suprir a demanda das 

comunidades científica e industrial brasileiras por triagem de alto desempenho (High Throughput 

Screening) para avaliação da eficácia e segurança de moléculas bioativas com aplicação em testes de 

novos cosméticos, pesticidas e fármacos. É uma das tecnologias mais importantes para a proposição e 

validação de métodos alternativos. Sua implantação, em 2011, foi resultado de cooperação entre o 

LNBio e a empresa Natura, com apoio da Finep (14). A união entre a qualificação do LNBio na realização 

do ensaio OECD TG 491-STE e no uso da plataforma HTS/HCA pode ser muito promissora e de grande 

valia no aprimoramento de testes já existentes ou mesmo no desenvolvimento de novos testes 

alternativos ao uso de animais de laboratórios, ação totalmente coerente com o papel de Laboratório 

Central do LNBio no âmbito da RENAMA. A tão importante e recomendada IATA baseada em AOP, 

pode incluir uma combinação de métodos e pode ser alimentada através da integração de resultados 

de uma ou várias abordagens metodológicas ((Q) SAR, tecnologias de interpolação, in vitro, in vitro, ex 

vivo, in vivo) ou óticas (por exemplo, toxicogenômica).  

 Muitas abordagens de teste não resultam em uma compreensão mecanicista da toxicidade 

induzida. Este é particularmente o caso de abordagens de testes não realizados em animais e da 

compreensão da relação entre o que é testado e o “endpoint” da toxicidade a ser prevista. Esta é uma 

das razões pelas quais os resultados de novas abordagens ainda não são amplamente e 

consistentemente utilizados para a tomada de decisões regulatórias. 

Dessa maneira, a realização de estudos comparativos entre a avaliação toxicológica por 

“Triagem Celular Multiparamétrica de Alto Conteúdo” (HCA) no método STE modificado e avaliação 

por Redução do Tetrazolium (MTT) no método STE clássico, de 11 substâncias de proficiência em 

modelos de córnea in vitro pode impactar de forma significativa no processo de desenvolvimento de 

uma Abordagem Integrativa de Teste e Avaliação (IATA) para identificação de substancias 

potencialmente tóxicas aos olhos, fornecendo informações adequadas e mais aprofundadas (AOP) 

para classificação e rotulagem de acordo com as  Sistema Globalmente Harmonizado das Nações 

Unidas (8) e consequentemente implicar em ganho e melhora significativos de poder de predição de 

métodos in vitro. 
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2. Objetivos: 

- Realizar o teste STE clássico conforme 

descrito no guia da OECD TG 491 (MTT) 

concomitantemente com o teste STE 

modificado (HCA). 

- Realizar as determinações dos parâmetros de 

toxicidade celular e realizar estudos 

comparativos entre os ensaios STE clássico e 

STE modificado 

- Avaliar e determinar as semelhanças e 

diferenças entre os resultados toxicológicos 

dos dois ensaios, identificar mecanismos 

celulares de toxicidade (AOPs) e propor uma 

IATA usando testes in vitro para avaliação de 

citotoxicidade ocular. 

 

 

 

3. Metodologia 

Os princípios metodológicos adotados serão baseados no protocolo da “OECD TG 491 - Short Time 

Exposure In Vitro Test Method for Identifying Chemicals Inducing Serious Eye Damage and Chemicals 

Not Requiring Classification for Eye Irritation or Serious Eye Damage”. O método STE é um ensaio in 

vitro baseado em citotoxicidade realizado em uma monocamada confluente de células de córnea de 

coelho - Statens Seruminstitut Rabbit Cornea (SIRC) -, cultivadas em placa de 96 poços. Após exposição 

de 5 minutos à substância-teste, a citotoxicidade é quantitativamente medida como a viabilidade 

relativa das células SIRC utilizando o ensaio de redução do tetrazolium (MTT). A diminuição na 

viabilidade celular é usada na predição de potenciais efeitos adversos que levam ao dano ocular. O 

domínio de aplicação para a realização do teste STE inclui substâncias e misturas que sejam solúveis, 

ao menos por 5 minutos, em soro fisiológico, 5% DMSO em soro fisiológico ou óleo mineral, isto é, em 

um dos três possíveis solventes para o teste.  

 Os valores de cut-off da viabilidade celular para a identificação de químicos que induzem dano 

ocular severo (UN GHS Categoria 1) e químicos que não requerem classificação para irritação ocular 

ou dano ocular severo (UN GHS Sem Categoria) estão descritos na tabela a seguir: 
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Tabela 1. Lista de substâncias de proficiência 

Substância CASRN Classe química 
Estado 

físico 

Categoria in 

vivo UN GHS 
Solvente 

Categoria STE UN 

GHS 

Cloreto de 

benzalcônio (10% 

aquoso) 

8001-54-5 Composto ônio Líquido Categoria 1 Soro fisiológico Categoria 1 

Triton X-100 
9002- 

93-1 
Éter Líquido Categoria 1 Soro fisiológico Categoria 1 

Vermelho ácido 92 
18472- 

87-2 

Composto 

heterocíclico, de 

bromo, de cloro 

Sólido Categoria 1 Soro fisiológico Categoria 1 

Hidróxido de sódio 
1310- 

73-2 

Álcali, químico 

inorgânico 
Sólido Categoria 1 Soro fisiológico Categoria 1 

Butirolactona 96-48-0 
Lactona, composto 

heterocíclico 
Líquido Categoria 2A Soro fisiológico 

Não classificável 

pelo método 

1-octanol 
111-87- 

5 
Álcool Líquido Categoria 2A/B Óleo mineral 

Não classificável 

pelo método 

Ciclopentanol 96-41-3 

Álcool, 

hidrocarboneto, 

cíclico 

Líquido Categoria 2A/B Soro fisiológico 
Não classificável 

pelo método 

Acetato de 2-

etoxietila 

111-15- 

9 
Álcool, éter Líquido Sem categoria Soro fisiológico Sem categoria 

Dodecano 
112-40- 

3 

Hidrocarboneto, 

acíclico 
Líquido Sem categoria Óleo mineral Sem categoria 

Metil isobutil cetona 
108-10- 

1 
Cetona Líquido Sem categoria Óleo mineral Sem categoria 

Sulfato de n,n-

dimetilguanidina 

598-65- 

2 

Amidina, composto 

de enxofre 
Sólido Sem categoria Soro fisiológico Sem categoria 

Tabela 1. Classificação de substâncias testadas pelo método STE [1] 

 

Estas substâncias foram selecionadas de modo a representar toda a gama de respostas para 

dano ocular severo ou irritação ocular, baseado em resultados no teste in vivo em olho de coelho 

(OECD TG 405) e no sistema de classificação GHS [2].  
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3.1 Cultura de células 

 3.1.1. Plaqueamento: 

Em placa de 96 poços com tratamento para células aderentes, plaquear 6x103 células por poço, se for 

realizar o experimento após 4 dias ou 3x103 células por poço, se realizar após 5 dias, sempre no volume 

de 200 µL por poço. Incubar na estufa a 37ºC.- Deve-se evitar plaquear nas extremidades da placa de 

96 poços pela possibilidade de evaporação, que pode influenciar os resultados finais.  

 

3.2 Tratamento das células com as substâncias-teste e controles 

 O teste será realizado com as 11 substâncias de proficiência descritas na tabela 1 , as quais são 

solúveis, por pelo menos 5 minutos, em um dos seguintes solventes: soro fisiológico (1ªopção), 5% 

DMSO em soro fisiológico (2ª opção) ou óleo mineral (3ª opção). Deve-se dissolver as substâncias-teste 

no solvente selecionado para uma concentração final de 5% (m/m) e então será feita uma diluição 

seriada de 10x para 0,5% e em seguida para 0,05%. As concentrações testadas serão as de 5% e 0,05%.  

O meio de cultura deve ser usado como um controle em cada placa, de cada repetição. As células 

também devem ser expostas a cada solvente utilizado, sendo considerado o controle negativo, para 

afirmar que os mesmos não induzem efeitos adversos na viabilidade celular. Como controle positivo 

será utilizado o lauril sulfato de sódio (SLS) na concentração 0,01% em soro fisiológico, que deve ser 

aplicado em cada placa de cada repetição.  Após retirar os meios de cultura das células, serão aplicados 

200 µL por poço de cada substância nas células plaqueadas, em triplicata para cada concentração. A 

exposição ou tratamento deverá durar 5 minutos. Após a exposição, as substâncias serão aspiradas, 

na mesma ordem de aplicação e lavadas 2x com 200 µL PBS. Após exposição de 5 minutos à substância-

teste, o impacto toxicológico sobre as células será mensurado por HCA ou como medida clássica de 

viabilidade relativa das células SIRC utilizando o ensaio de MTT.  

 

3.3. Avaliação de Viabilidade Celular pelo método de Redução do Tetrazolium (MTT) para 

OECD TG 491 (Clássico – MTT). 

Serão adicionados 10µL de MTT a 5mg/mL (M5655, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). Após a 

incubação por 3 horas, 100µL de DMSO (Synth, SP, Brasil) serão adicionados em cada poço para 

solubilizar os cristais de formazan. A leitura será realizada em espectrofotômetro de microplacas a um 

comprimento de onda de 545 nm. A média das absorbâncias do controle será considerada como 

100% de viabilidade celular e a classificação do dano ocular de acordo com o UN GHS pelo teste STE 

será estabelecida conforme mostrado na tabela 2. Após o ensaio de MTT, os valores de densidade 

óptica (OD) obtidos de cada amostra são usados para calcular a viabilidade celular relativa ao solvente 

controle, que é considerado 100%. Devem ser calculadas as médias obtidas das ODs das triplicatas de 

poços de cada substância e controles, em cada concentração. A viabilidade celular relativa é obtida 
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dividindo a média das ODs da substância-teste pela média das ODs de seu solvente, após subtrair a 

média das ODs do branco de ambos os valores, conforme a equação abaixo:  

 

  

 

 Os controles negativos são o meio de cultura e o solvente em que a substância foi diluída e o 

controle positivo é uma solução de lauril sulfato de sódio (SLS) 0,01%. 

Três repetições independentes, cada uma contendo três poços de replicata (n=9) de cada substância 

e controles, devem ser realizadas. A média aritmética da OD dos três poços para cada substância-teste 

e solvente controle em cada repetição independente é utilizada para calcular a média aritmética da 

viabilidade celular. A viabilidade celular relativa final é calculada a partir da média aritmética das três 

repetições independentes e este valor é utilizado para classificação da substância quanto ao potencial 

de dano ocular que oferece. 

Após execução do teste e cálculo da viabilidade celular relativa para cada substância-teste 

comparado ao solvente controle, é estimado o potencial risco ocular que esta substância apresenta. 

Uma substância é classificada como UN GHS Categoria I quando ambas as concentrações, 5% e 0,05%, 

resultam em uma viabilidade celular menor ou igual (≤) 70%. Por outro lado, uma substância é 

classificada como UN GHS Sem Categoria quando ambas as concentrações, 5% e 0,05%, resultam em 

uma viabilidade celular maior que (>) 70%. Quando a concentração 5% resulta em uma viabilidade 

celular menor ou igual (≤) 70% e a concentração 0.05% em uma viabilidade celular maior que (>) 70%, 

não é possível classificar a substância quanto ao potencial risco ocular por este método. 

 

Tabela 2. Classificação das substâncias-teste pelo método STE (OECD, 2015) 
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3.4. Avaliação toxicológica através de Triagem Celular Multiparamétrica de Alto Conteúdo” (HCA)   

Após exposição de 5 minutos à substância-teste, o impacto toxicológico sobre as células será 

mensurado por HCA . A Análise de Alto Conteúdo (HCA) será realizada usando o “Operetta High 

Content Imaging System” para avaliar a viabilidade e funcionalidade do tecido de córnea em resposta 

ao tratamento com as diferentes substâncias. Umum cocktail de corante fluoróforo contendo Hoechst 

33342 e MitoTracker® Deep Red em meio de crescimento será adicionado a cada poço da placa de 96 

poços, e incubados durante 45 min (37 ° C, 5% de CO2). As células serão fixadas em 3,7% de 

paraformaldeído (PFA) durante 25 minutos à temperatura ambiente. Finalmente, as imagens serão 

adquiridas de forma não-confocal pela Operetta® usando uma objetiva WD longa de 20X. O método 

otimizado do software Columbus será 1) encontrar e segmentar o núcleo e o citoplasma da célula; 2) 

remoção de núcleos não completamente visíveis; 3) calcular a área dos núcleos e arredondamento; 4) 

calcular a intensidade da fluorescência das mitocôndrias com base nos contornos do citoplasma no 

canal Mito Tracker Deep Red.  

 

4. Cronograma de execução: 

1. Realização do STE clássico (MTT) e do STE 

modificado (HCA) 

2. Cálculo do resultado das viabilidades de 

cada teste e análise comparativa 

3. Relatório científico 

 

 

 Meses 

Atividade 2 4 6 8 10 12 

1       

2       

3       
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