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EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA CON ANIMAIS

“A experimentación con  
animais é necesaria”

uanJ
Lerma

Presidente da 
Confederación de 

Sociedades Científicas  
de España

Juan Lerma é presidente da Confe-
deración de Sociedades Científicas 
de España. Defínese como “un bió-
logo de bata máis que de bota” e 
é defensor da experimentación con 
animais. É precisamente no labora-
torio onde este alacantino atopa o 
hábitat natural para a súa vocación: 
o estudo do cerebro humano. O ta-
mén presidente da Sociedade Espa-
ñola de Neurociencia coordinou un 
extenso traballo chamado O uso de 
animais na investigación científica, 
publicado en febreiro de 2015, e no 
que científicos españois defenden a 
experimentación con animais.
Os dereitos animais deben ser si-
milares aos humanos? Non. Un ani-
mal é un animal e un humano é un 
humano. Non hai que mesturar unha 
cousa coa outra. Os animais teñen de-
reitos, pero non son os mesmos ca os 
dos humanos. Aínda que isto non sig-
nifica que non haxa que respectalos, 
querelos e coidalos. 
O dereito español di que os ani-
mais son cousas, bens susceptibles 
de apropiación e de libre disposi-
ción por parte dos seus propietarios. 
Hai dous planos distintos. Un é o dos 
animais de compañía. E outro, o dos 
animais utilizados en experimentación. 
Por iso, a lexislación tamén debe ser 
diferente. O uso de animais na ciencia 
está extremadamente regulado, moito 
máis que a relación do humano cos 
cans e cos gatos domésticos. A norma-
tiva europea especifica como han de 
ser tratados, alimentados e coidados; 
que anestesia está permitida e como 
han de ser sacrificados. Todo está re-
gulado. Tamén o número de animais 
que pode usarse en cada experimento, 
non se poden usar máis dos necesarios. 
É necesario experimentar con ani-
mais para o avance científico en 

áreas como a saúde e o tratamento 
de enfermidades? A sociedade e o 
medicamento moderno avanzaron ata 
os niveis de benestar actuais grazas 
á experimentación con animais. Neste 
momento, é imprescindible usar ani-
mais, especialmente na investigación 
do cerebro. Reproducir o cerebro nun-
ha placa Petri é imposible. 
En España, empréganse 920.000 
animais con fins científicos e do-
centes cada ano, segundo o Minis-
terio de Agricultura. Están estes 
animais protexidos contra os malos 
tratos? Si, están protexidos contra 
os malos tratos. Non se lles infrinxe 
dor e hai un comité ético que debe 
aprobar o experimento. Ademais, can-
to máis evolucionado é un animal e 
máis sensible é á dor, tamén os re-
quisitos do experimento se fan máis 
estritos. Alen disto, hai que aclarar 
que os animais que se utilizan en ex-
perimentación científica non son colli-
dos da rúa. Son animais que creceron 
en catividade para este fin. Se alguén 
usa un mono, non vai buscalo á selva. 
Primeiro, o mono, o can ou o gato de 
laboratorio non teñen o concepto de 
liberdade que ten o ser humano. E, 
segundo, non o coñece. Para un rato 
que naceu nun animalario, o seu es-
pazo natural é a súa gaiola. Ademais, 
estes animais están controlados por 
veterinarios, chamados responsables 
de benestar animal, que vixían que 
non se estresen e que non sufran. 
Os científicos españois defenderon 
a experimentación con animais cun 
traballo chamado O uso de animais 
na investigación científica, publica-
do pola Confederación de Socie-
dades Científicas de España e no 
que participaron expertos do CSIC 
e de universidades españolas. O 
traballo xorde porque hai descoñece-

mento e como resposta ás correntes 
animalistas europeas que queren a 
fin da experimentación con animais. 
En primeiro lugar, queriamos aclarar 
que a regulación científica en experi-
mentación animal é moi estrita e que 
inclúe principios morais. En segundo 
lugar, que os animais que se utilizan 
son especificamente criados para es-
te fin. E, en terceiro lugar, que non 
son tantos e cada vez son menos. A 
ciencia reduce o número de animais 
utilizados cada ano, grazas ao desen-
volvemento de novas técnicas, como 
as liñas celulares. 
Os investigadores empregaron en 
2013, un terzo menos ca en 2009, 
segundo o Ministerio de Agricultura. 
Está a favor de reducir o número de 
animais dos laboratorios? Comple-
tamente. En experimentación animal, 
utilizamos a seguinte regra: reducir 
o número de animais, refinar os mé-
todos utilizados para mellorar o be-
nestar animal e substituír por cultivos 
celulares, cando é posible. Os cien-
tíficos tentamos reducir o número de 
animais utilizados día a día.
Os filósofos, xuristas e etólogos 
autores do ensaio O dereito dos 
animais polemizan sobre os malos 
tratos animais, sobre o seu esta-
tuto xurídico en España e sobre os 
experimentos con animais nos la-
boratorios. Que opina vostede dis-
to? Cada un pode ter as crenzas que 
considere e defendelas. Pero dében-
se respectar as dos demais porque a 
experimentación con animais é, nes-
te momento, necesaria. E tamén hai 
que actuar dentro da legalidade. Hai 
activistas de boa condición e outros 
que non o son tanto.
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