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A N I M A I S  D E  L A B O R A T Ó R I O

ara testar um medicamento
a ser utilizado no tratamento
de uma enfermidade, basta
aplicá-lo em alguma cobaia
de laboratório e avaliar o re-

sultado, certo? Errado. Segundo crité-
rios estabelecidos internacionalmente,
uma pesquisa só é válida quando fei-
ta em animais criados sob rigorosas bar-
reiras sanitárias, como os que recebem
o selo “Livres de germes patogênicos
específicos” (ou Specif ic Pathogen
Free, os SPF). São animais de labora-
tório isentos de determinados vírus,
bactérias ou parasitas, capazes de lhes
causar doenças.

Buscando atingir esses padrões,
o Centro de Criação de Animais de La-
boratório (Cecal) da Fiocruz tem como

meta substituir os animais criados com
princípios básicos de higiene, denomi-
nados convencionais, por aqueles cria-
dos sob barreiras sanitárias rígidas e
monitorados constantemente, os SPF.

“Atualmente os SPF são cada vez
mais utilizados, pois oferecem respos-
tas mais fidedignas aos experimentos.
A Fiocruz vem investindo, há alguns
anos, em seus biotérios, a fim de atingir
padrões internacionais nesta área, o que
é muito importante, pois dá maior
credibilidade aos trabalhos desenvolvi-
dos em animais de laboratório em nos-
so país”, diz o diretor do Cecal, o médi-
co veterinário Antenor Andrade.

De acordo com Andrade, o cen-
tro de criação produz cerca de 200 mil
animais por ano, entre camundongos,

ratos, hamsters, cobaias, coelhos, ovi-
nos e primatas não-humanos. Os roe-
dores e os lagomorfos (coelhos) são
mantidos em barreiras sanitárias e to-
das as espécies do Cecal são submeti-
das a exames laboratoriais e conside-
radas de boa qualidade. Além desses
animais, o centro mantém eqüinos para
o fornecimento de sangue.

 “Nas colônias de primatas não-
humanos destacamos a criação de ma-
cacos Rhesus, que formam a maior
colônia da espécie em cativeiro na
América do Sul. Estão sendo feitos es-
tudos que vão determinar seu status
sanitário, visando a criação desses ani-
mais também livres de germes pato-
gênicos específicos”, afirma Andrade.

A criação de animais SPF no

P

no biotério
Revolução
Animais livres de germes aperfeiçoam pesquisas

Bolhas de ar filtrado
protegem os animais
do ambiente externo
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Cecal começou em 1996, quando a
equipe adquiriu os primeiros camun-
dongos no padrão. A partir de animais
convencionais e adotando-se uma téc-
nica conhecida como “cesárea assép-
tica”, os pesquisadores obtiveram
algumas linhagens de camundongos
SPF. O método consiste em submeter
uma fêmea em condições convencio-
nais à eutanásia, na fase final da ges-
tação, retirar o útero e desinfetá-lo e
em seguida retirar os filhotes, que se-
rão alimentados por uma fêmea SPF,
que teve um parto normal horas an-
tes da realização da cesárea.

Os animais obtidos nessas con-
dições, depois de serem certificados,
são utilizados como matrizes que da-
rão origem a filhotes livres de germes
patogênicos específicos e formarão as
colônias de expansão e de produção.
Como a criação de ratos SPF, através
da técnica adotada para obter camun-
dongos, demandaria muitos meses
para a formação de novas colônias, o
Cecal adquiriu, recentemente, matri-
zes livres de germes específicos dos
animais e espera poder disponibilizá-
los, também, aos seus usuários, nos
próximos meses.

Tratamento de rei
Criar e manter animais SPF não

são atividades baratas. Além da tem-
peratura, da pressão atmosférica e da
umidade relativa do ar, controladas por
computadores e funcionando durante
24 horas, o trabalho requer a utilização
de equipamentos especiais e todo o
material deve ser esterilizado antes de
entrar em contato com os animais. Toda
essa parafernália é imprescindível para
manter os animais em ambientes pro-
tegidos, com a adoção de barreiras sa-
nitárias rigorosas, aonde até mesmo o
ar que entra nas salas é filtrado através
de filtros absolutos, para evitar germes.

Todo o material e insumos utili-
zados nesta área (rações, gaiolas, água,
bebedouros, uniformes) são esteriliza-
dos através de autoclaves – aparelho
de desinfecção por meio de vapor a
alta pressão e temperatura –, dotadas
de dupla-porta que dividem os ambi-
entes “limpo” e “sujo”. “Essas portas
possuem um dispositivo de seguran-

ça que evita que sejam abertas ao
mesmo tempo. Os materiais que não
podem ser autoclavados, como cane-
tas e óculos, são introduzidos através
de um guichê de passagem, onde são
esterilizados por meio de uma solu-
ção química esterilizante”, explica o
médico veterinário Sebastião Couto.

A criação de animais SPF também
pode ser feita em isoladores, imensas
bolhas de ar filtrado que impedem o
contato com o ambiente externo. Ne-
las são acopladas luvas especiais que
fazem com que a pessoa que está do
lado de fora possa manusear o animal
lá dentro. Outra possibilidade é que os
animais sejam colocados em micro-iso-
ladores, gaiolas com top filter.

A ração fornecida aos animais é
balanceada e contém todos os nutri-
entes requeridos pelas diferentes es-
pécies animais. A água é filtrada an-
tes de ser esterilizada.

Proteção no acesso
às áreas bioprotegidas

Para entrar nos ambientes protegi-
dos, o profissional também passa por um
ritual de higienização. Em um air lock,
ele troca seus sapatos por chinelos, en-
tra no vestiário, onde escova as unhas e
os dentes e faz gargarejo com um pro-
duto anti-séptico. Em seguida, retira sua
roupa e entra em um boxe para tomar
banho. Ao sair deste boxe, já na área
protegida, veste uma roupa especial es-
terilizada, que inclui meias, tênis, maca-
cão com capuz, máscara e luvas. Assim
como as autoclaves, os boxes de
higienização têm um dispositivo de se-
gurança, para evitar que as duas portas
sejam abertas ao mesmo tempo.

Para garantir a continuidade dos
trabalhos com segurança e a qualidade
dos animais, estes e os ambientes
bioprotegidos são monitorados, freqüen-
temente, através de exames laboratoriais.
“A cada quinze dias, as salas de animais
são rigorosamente higienizadas e
desinfetadas, incluindo paredes, teto, lâm-
padas e piso”, afirma Couto.

Com aproximadamente 30 mil
metros quadrados, o Cecal é uma
das mais novas unidades da Fiocruz.
Sua tarefa fundamental é criar e
manter animais de laboratório para
pesquisa científica; efetuar o controle
de qualidade sanitária e genética
desses bichos; e capacitar recursos
humanos internos e externos na área
de bioterismo.

A produção de animais do
Cecal é programada em função das
previsões de seus usuários, elabora-
das semestralmente. Assim, ela res-
ponde por toda demanda da Fio-
cruz, seja para estudos com cobaias
de laboratório, ou para utilização de
sangue animal – para alimentar a
criação de barbeiros portadores do
protozoário agente da doença de
Chagas, o Trypanosoma cruzi, por
exemplo. Toda essa atividade segue
critérios estabelecidos por órgãos re-
guladores, como a Comissão de Éti-
ca no Uso de Animais (Ceua) e o
Comitê de Usuários de Animal de
Laboratório (Cual), ambos da Fiocruz.

Anualmente, o Cecal oferece
cursos e treinamentos para profissi-
onais brasileiros e estrangeiros, tan-
to para nível superior como para
técnicos. Com base no conteúdo
programático de um curso interna-
cional coordenado pelo Cecal, a Edi-
tora Fiocruz lançou, em outubro de
2002, o livro Animais de laborató-
rio: criação e experimentação, que
reúne temas escritos por pesquisa-
dores de várias instituições, que par-
ticiparam como palestrantes do re-
ferido curso.

 O Cecal vem se empenhan-
do na capacitação de sua equipe e
na obtenção de recursos para a exe-
cução de projetos na área de
criopreservação de embriões, pro-
dução de meios de cultura e ampli-
ação/adequação de seus laboratóri-
os, a fim de ser reconhecido como
um centro de referência na área de
animais de laboratório.
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