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INTRODUÇÃO

Os animais silvestres e seus parasitos têm recebido, recentemente, especial atenção por causa do surgimento
de ‘novas doenças humanas’, conhecidas por doenças infecciosas emergentes, ou no caso de enfermidades
consideradas anteriormente controladas no meio urbano, re-emergentes (Spear, 2000; Daszak, Cunningham &
Hyatt, 2000, 2001). A expansão desordenada das fronteiras agrícolas, a fragmentação de hábitats naturais e a
popularização do ecoturismo têm levado o homem a um maior contato com ciclos já estabelecidos entre
animais silvestres e seus parasitas, permitindo a formação de um gradiente contínuo de     transmissão entre esses
três segmentos (Deem et al., 2000; Fayer, 2000).

Apesar de importantes, são raros os estudos de interação parasito-hospedeiro que empregam como modelo
experimental os reservatórios naturais (Bastos et al., 1984; Scott & Lewis, 1987; Machado e Silva et al., 1991;
Souza et al., 1992; Maldonado et al., 1994; Ribeiro et al., 1998). Isso se deve, certamente, às dificuldades de
se padronizar, em condições de laboratório, o manejo adequado para a manutenção de colônias e produção de
animais para experimentação. Desse modo, essas resultam, quase que invariavelmente, em colônias efêmeras,
mantidas somente durante o período de experimentação sem que se disponibilize, para o meio científico, as
informações sobre a criação dos animais.

O conhecimento sobre a biologia dos hospedeiros é fundamental antes de se iniciar os estudos sobre o
parasitismo. Como exemplo, citamos os estudos da interação de Didelphis marsupialis com Trypanosoma cruzi,
que esclareceram numerosos aspectos, ainda inéditos, da biologia desse marsupial (Deane, Lenzi & Jansen,
1984; Motta, 1988; Jansen et al., 1991, 1997). Tais parâmetros biológicos são básicos nos estudos epidemiológicos
que envolvam a ecologia de populações de reservatórios (Bonvicino et al., 1996; Gentile et al., 2000; D’Andrea,
Gentile & Cerqueira, 1999; D’Andrea et al., 1999, 2000).

O objetivo deste capítulo é abordar, de forma sintética e pedagógica, a questão da utilização de
roedores silvestres como modelos experimentais alternativos, principalmente para estudos sobre parasitos
que afetam o homem.

POR QUE UTILIZAR ROEDORES SILVESTRES

A utilização experimental de reservatórios silvestres permite     abordar o fenômeno do parasitismo de maneira
mais próxima às condições em que ele ocorre na natureza, permitindo a avaliação da patogenicidade de um
agente no seu microambiente natural (roedor silvestre). Evita-se, assim, a artificialidade dos estudos que
empregam os modelos tradicionais. Aspectos essenciais a serem obtidos, nesse tipo de estudo, incluem a

41



354

ANIMAIS DE LABORATÓRIO

ecologia do agente, a susceptibilidade ou resistência do organismo, bem como os mecanismos moleculares
dessa interação. Um melhor entendimento das relações entre parasito-hospedeiros pode fornecer, ainda, subsídios
para o controle mais efetivo de endemias que afetam o homem.

Roedores são modelos adequados se considerarmos as facilidades de criação e manutenção em condições
de biotério (pequeno porte, tempo de geração curto, fácil manuseio e boa adaptabilidade ao cativeiro). Além
disso, são encontrados nos ambientes de interface doméstico/silvestre e, freqüentemente, são apontados como
hospedeiros de diversos patógenos de caráter zoonótico (Cordeiro, Sulzer & Ramos, 1981; Rodrigues e Silva
et al., 1992; Pinho et al., 2000).

Outro ponto que deve ser enfocado e que reforça a necessidade desses estudos se refere ao parasitismo
como regulador de populações de animais silvestres e seu papel na conservação das espécies (Grenfell &
Gulland, 1995; Koella, Agnew & Michalakis, 1998; Thomas et al., 2000; Agnew, Koella & Michalakis, 2000).
O manejo para conservação da fauna silvestre freqüentemente inclui introdução, retirada e translocação de
animais, desconsiderando     os parasitas destes, bem como as peculiaridades dessa interação.

DESAFIOS E DIFICULDADES

IDENTIFICAÇÃO TAXONÔMICA

A diversidade de espécies dos roedores silvestres é ainda pouco conhecida e a sistemática apresenta-se, para
muitos grupos, bastante confusa. O primeiro passo na utilização de animais silvestres é determinar seu status
taxonômico correto, a fim de se evitar que animais de espécies diferentes sejam criados como espécie única.

No caso de roedores faz-se necessária a utilização     de técnicas citogenéticas (cariotipagem), pois a
identificação específica considerando-se somente os caracteres morfológicos e morfométricos nem sempre é
possível. Tais procedimentos têm-se apresentado fundamentais para identificação mais precisa de várias espécies
(Barros, Reig & Perez-Zapata, 1992; Bonvicino et al., 1996; Silva & Yonenaga-Yassuda, 1998).

OBTENÇÃO DE MATRIZES

Uma vez selecionada a espécie-alvo, é necessária a formação do plantel de matrizes reprodutoras que dará
origem à colônia a partir de animais capturados no campo. A fim de preservar a heterogeneidade genética da
colônia, deve-se viabilizar a captura de um plantel mínimo viável de ambos os sexos. Sugerem-se, ainda, coletas
periódicas para reforço do plantel, evitando, desse modo, o envelhecimento da colônia e o conseqüente declínio
do sucesso reprodutivo. Vale ressaltar que a homogeneidade genética pode levar à seleção de animais mais
resistentes ou susceptíveis a determinado agente, mascarando, dessa forma, o fenômeno que ocorre na natureza.

Essa etapa do trabalho exigirá colaboração de mastozoólogos, dada a demanda de conhecimentos básicos
de ecologia, biologia e distribuição geográfica da espécie-alvo, além de equipe especializada, infra-estrutura e
material adequado para o trabalho de campo.

QUARENTENA

Após a captura no campo, os animais devem passar por um período de quarentena em recinto apropriado
e separado das salas de criação. O período de quarentena permite um acompanhamento da saúde dos animais,
a fim de se detectar alguma anormalidade ou alteração clínica, por meio de exames parasitológicos e sorológicos,
que indiquem infecções preexistentes por microorganismos (incluindo bactérias, fungos, vírus, clamídias,
riquétsias, microplasmas) e/ou parasitos (endo e ecto).
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É importante ressaltar que algumas viroses podem ficar incubadas nos animais e só se manifestarem
tardiamente. Infecções desse tipo poderiam levar à contaminação ou mesmo à extinção de toda uma colônia.
O cuidado se estende também aos manipuladores dos animais e, até os resultados finais dos exames
diagnósticos, todos os procedimentos com animais silvestres devem ser considerados potencialmente
contaminantes e perigosos, requerendo, assim, procedimentos especiais de prevenção e biossegurança.
Após o período de quarentena, o animal deve ser transportado até a área do biotério. Para roedores, é
recomendado que o transporte seja feito nas suas próprias gaiolas de criação, observando-se os cuidados
com segurança e ventilação.

BIOSSEGURANÇA NA QUARENTENA

As informações que se seguem foram extraídas do Manual de Procedimentos para a Manipulação de
Microorganismos Patogênicos e/ou Recombinantes na Fiocruz (CTBio/FIOCRUZ, 1998).

A biossegurança na quarentena deve ser encarada como a etapa mais importante do trabalho. Existem
quatro níveis de biossegurança: NB-1, NB-2, NB-3 e NB-4, crescentes no maior grau de contenção e
complexidade do nível de proteção. O nível de biossegurança de um experimento será determinado segundo
o organismo de maior classe de risco envolvido no experimento. Em virtude, principalmente, do risco de
infecção por hantavírus, recomenda-se a construção de uma quarentena com nível se biossegurança NB-3.
Esse nível permite procedimentos com exposição a microorganismos que geralmente causam doenças em seres
humanos ou em animais e podem representar um risco se disseminados     na comunidade.

O hantavírus é um vírus pertencente à família Bunyaviridae e seu potencial zoonótico o classifica como o
agente mais perigoso transmitido por roedores. Os hantavírus são transmitidos aos humanos através da aerolização
de excretas de roedores e, recentemente, foi descrita também a transmissão inter-humana. No velho continente,
os hantavírus são agentes etiológicos da febre hemorrágica com síndrome renal e nefropatia epidêmica e, nas
Américas, da síndrome pulmonar por hantavírus. Após a primeira descrição da síndrome pulmonar, em 1993,
diversos casos vêm sendo descritos em diferentes regiões com letalidade superior a 50%. Não há vacinas,
entretanto a terapia antiviral com ribavirina pode reduzir a letalidade quando feita precocemente. O cuidado
deve ser redobrado durante coletas de sangue e necropsia dos roedores.

Para todos os procedimentos, o uso de equipamentos de proteção individual, tais como jalecos de manga
comprida, luvas e máscara, são indispensáveis. Esses equipamentos devem ser distribuídos gratuitamente,
cabendo aos trabalhadores utilizá-los e conservá-los.

Para procedimentos de eutanásia recomenda-se a utilização de gelo seco,     que deve ser colocado em um
recipiente fechado junto ao animal. Os animais mortos e a maravalha usada são considerados resíduos sólidos de
risco biológico potencialmente contaminados e devem ter como destino a incineração (ABNT, 1987). Antes
de serem incinerados, a maravalha deve ser ensacada e autoclavada, bem como os animais mortos e os materiais de
maior volume. As caixas devem ser imersas em água sanitária por pelo menos quatro horas, lavadas com
detergente e banhadas em solução de hipoclorito de sódio a 1%.

Caso não seja viável a autoclave, faz-se a descontaminação química. Nesse caso, deve-se imergir todo o
animal, com todos os seus órgãos e membros, em solução desinfetante; deixar um mínimo de 2 horas para,
então, incinerá-lo.

Em caso de acidentes importantes, comunicar ao órgão responsável de cada instituição e procurar o posto
de saúde mais próximo, por mais simples que possa parecer o acidente (por exemplo, mordidas e arranhões).
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IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLÔNIA

As condições do biotério de roedores silvestres não necessitam seguir a mesma rigidez de normas de
biossegurança empregadas na quarentena, uma vez que somente animais não-infectados serão incorporados à
colônia. Alguns pontos, entretanto, devem ser ressaltados, tais como:

· assegurar-se de que todos os que têm contato com esses animais e seus descartes estejam familiarizados
com os procedimentos e cuidados necessários. Quando possível, os indivíduos que trabalham com
animais de experimentação devem receber imunização com as vacinas apropriadas;

· acondicionar animais em caixas com tampas, certificando-se de que não há espaço para fugas;
· sacrificar roedores encontrados fora das caixas, autoclavando e incinerando suas carcaças. Na eventualidade

de o animal fugir do laboratório, as autoridades devem ser notificadas prontamente.

As condições ambientais do biotério devem ser estabilizadas e monitoradas, considerando-se exaustão,
refrigeração, iluminação e desumidificação do ar. A adaptação ao cativeiro e a manutenção do roedor silvestre
saudável requerem estudos sobre as melhores condições de alojamento (tamanho e tipo de caixa, gaiola ou
cama e controle do fotoperíodo) e dieta adequada para cada espécie.

O controle do fotoperíodo é de extrema importância, pois pode influenciar o ciclo reprodutivo do roedor.
Muitas espécies apresentam em seu hábitat natural reprodução estacional e controlada pelo padrão de luminosidade
(Hasbrouck, Servello & Kirkpatrick, 1986), sendo necessário reproduzir-se em cativeiro esse padrão luminoso,
para se obter reprodução ao longo do ano. Quanto à dieta, podemos constatar que, apesar de cada espécie ter
hábitos alimentares específicos na natureza (frugívoros, granívoros, insetívoros e até onívoros), a ração padrão
balanceada para roedores de laboratório tem-se mostrado eficiente para suprir as necessidades nutricionais desses
animais. Como cama, o uso de maravalha também vem sendo adotado com sucesso.

Estabelecidas as condições de manutenção da colônia, o próximo passo será tentar a reprodução da
espécie em condições de laboratório evitando-se, sempre que possível, a consangüinidade. Os parâmetros
da biologia reprodutiva de quase todas as espécies de pequenos mamíferos silvestres são completamente
desconhecidos. A determinação de informações básicas como idade na maturação sexual, época reprodutiva,
tempo de gestação, tamanho da ninhada, crescimento e longevidade, será o desafio anterior à produção de
animais para experimentação (Roberts, Thompson & Cranford, 1988; Hodara et al., 1989; D’Andrea,
Cerqueira & Hingst, 1994; D’Andrea et al., 1996; Hingst, D’Andrea & Cerqueira, 1998).

Os testes sorológicos e parasitológicos devem ser realizados periodicamente para avaliação das condições
sanitárias do biotério. Além disso, a avaliação clínica e comportamental dos animais é imprescindível para a
manutenção da saúde dos mesmos e da colônia.

A fim de se atender às normas para criadouros científicos, segundo Portaria no 016, de 4 de março de
1994, do     Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis     (IBAMA),     todos os animais
devem ser identificados por microchips e, após a morte, os animais provenientes do campo devem ser
taxidermizados, seu esqueleto preparado, e depositados em uma coleção científica.

PRODUÇÃO DE ANIMAIS

A utilização experimental de qualquer espécie exige a produção regular de animais. Para obter-se sucesso na
reprodução, um aspecto importante é a eliminação das possíveis fontes de estresse, principalmente se considerarmos
as maiores exigências para a adaptação de animais silvestres ao novo ambiente. Os ruídos são de grande importância
no estresse animal, causado muitas vezes em razão das diferenças na faixa de sensibilidade auditiva de homens e
roedores. As principais fontes de ruídos em biotérios são as atividades de rotina (operações de alimentação
e limpeza), o barulho de portas e de equipamentos. Ruídos agudos ou estridentes são particularmente mais
estressantes para os animais por causa de sua alta freqüência (Merusse & Lapichik, 1996).
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O animal estressado permanece inquieto, agressivo, não se reproduz, promove movimentos estereotipados,
podendo, inclusive, se automutilar. Os resultados obtidos nos experimentos certamente não serão satisfatórios
nessas condições.

O planejamento de produção e criação de animais silvestres deve ser individualizado para cada espécie e
até mesmo para animais de uma mesma espécie provenientes de diferentes localidades. A baixa produtividade,
sazonalidade da reprodução e peculiaridades da estratégia de vida das espécies são fatores complicadores na
produção regular de filhotes. O pesquisador deve ter consciência dessas dificuldades e adaptar o seu experimento
para a provável utilização de amostras pouco numerosas.

Colônias auto-sustentáveis são possíveis, desde que tomados os cuidados citados anteriormente, como
evitar a homozigose, estresse, a seleção de indivíduos resistentes ou susceptíveis, entre outros.

PESSOAL ESPECIALIZADO

O gerenciamento da colônia e a manipulação de animais recém-introduzidos ao cativeiro dependem de
treinamento específico de bioteristas nem sempre preparados para essa missão. O baixo nível de formação do
pessoal técnico disponível na maioria das instituições públicas brasileiras, como universidades e centros de
pesquisa, que utilizam experimentação animal é mais um fator complicador. Apesar do interesse crescente na
utilização desses modelos, há uma carência na união de esforços para a solução de problemas comuns, troca de
informações e padronização de métodos. Na maioria dos casos, especialistas em áreas diversas, motivados pela
necessidade, atuam como bioteristas improvisados e de maneira precária obtêm animais para sua experimentação.
Cursos específicos de criação de animais silvestres são imprescindíveis para a formação de um bom profissional.
É importante, também, manter a participação e a informação entre todas as pessoas ligadas ao experimento,
como pesquisadores, estagiários e outros técnicos.

EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDAS

Algumas espécies da fauna brasileira têm sido utilizadas como modelos experimentais alternativos para
estudos diversos. Podemos destacar os marsupiais Didelphis, Philander e Monodelphis e os roedores Nectomys,
Calomys, Akodon e Thrichomys, como os mais citados (D’Andrea, Cerqueira & Hingst, 1994; De Villafañe,
1981; Mello & Mathias, 1987; Roberts, Thompson & Cranford, 1988; Perissé, Fonseca & Cerqueira, 1989;
Horta & D’Andrea, 1994; Green, Krause & Newgrain, 1996; Gonzalez & Claramunt, 2000).
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