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Estresse em animais de laboratório

A presentação

A necessidade de um programa de treinamento em técnicas aplicadas à ciência em animais de laboratório
é evidente, em virtude dessa carência nos cursos formais de nossos estabelecimentos de ensino.

As diferentes espécies de animais empregadas no controle da qualidade de produtos para a saúde e nas
atividades de pesquisa, bem como as diferentes linhagens genéticas, precisam ser estudadas e aprofundadas.
O mesmo ocorre com os controles sanitário e genético desses animais e com os modernos conceitos de manejo
empregados na criação e produção de animais sanitária e geneticamente definidos.

Esse     programa abrange as áreas diretamente envolvidas com a criação, produção e manutenção de animais
de laboratório, que se destinam às pesquisas biomédicas voltadas à saúde pública.

É com imensa satisfação que apresentamos à comunidade este livro, composto pelos temas discutidos em
aulas teóricas, práticas e em visitas técnicas realizadas durante um mês de curso para profissionais que
desenvolvem atividades em biotério de criação ou de experimentação animal.

Os assuntos aqui abordados proporcionarão aos bioteristas e a outros profissionais, que utilizam animais
de laboratório, conhecimento das técnicas e necessidades básicas no seu manejo, considerando principalmente
a biossegurança, o bem-estar e a ética com animais em todos os seus aspectos. Propiciarão, também, discussões
sobre a aplicação e o uso tradicional dos animais de laboratório, buscando fortalecer a consciência quanto à
necessidade de racionalizar os experimentos que envolvem animais, evitando assim a sua utilização desnecessária
e substituindo-a, sempre que possível, por técnicas alternativas.

Esta publicação vem ao encontro da necessidade de aperfeiçoamento e fortalecimento, cada vez mais
exigidos na ciência e tecnologia em saúde, e das ações voltadas para o desenvolvimento de novos procedimentos
com animais de laboratório.

Expressamos nossos agradecimentos à presidência da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) pelo incentivo
e apoio para a concretização deste projeto, tornando-o possível.

Aos orientadores e palestrantes – autores deste livro –, o nosso reconhecimento pela dedicação com que
transmitiram seus conhecimentos, contribuindo para a divulgação da ciência em animais de laboratório.

Aos profissionais treinados por este projeto que, com a troca de conhecimentos e experiências, demostraram
dedicação e interesse, contribuindo assim para o seu êxito.

Ao Departamento de Multimeios, ligado ao Centro de Informação Científica e Tecnológica (CICT/FIOCRUZ),
por sua valiosa colaboração na reprodução deste material em forma de apostila, que veio a dar origem a este livro.

A todos os profissionais do Centro de Criação de Animais de Laboratório (CECAL/FIOCRUZ) que
contribuíram para a realização deste projeto – na organização do curso, na coleta e ordenação dos assuntos
didáticos, na aquisição de material de apoio e na orientação prática nas salas de animais – pela importante
colaboração prestada.

Os Organizadores




