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Estresse em animais de laboratório

P refácio

A contínua evolução do conhecimento humano, especialmente o da biologia, bem como das medicinas
humana e veterinária, repercute no desenvolvimento de ações envolvendo a criação e a experimentação animal,
desencadeando uma constante e necessária atualização de suas técnicas e procedimentos.

Há mais de um século, os animais de laboratório vêm sendo utilizados na pesquisa biomédica. A produção
e o desenvolvimento de vacinas e de anticorpos monoclonais; a avaliação e o controle de produtos biológicos;
os estudos de farmacologia e toxicologia; os estudos da bacteriologia, virologia e parasitologia; os estudos de
imunologia básica, de imunopatologia, de transplante e de drogas imunossupressoras etc. exigem o emprego
de animais definidos genética e sanitariamente.

É incalculável o valor da contribuição dos animais de laboratório às novas descobertas para a prevenção
de doenças e sua cura, bem como para o desenvolvimento de novas técnicas de tratamento clínico e cirúrgico.

Os animais, como parte do processo de pesquisa, vêm contribuindo para o controle de mais de dez mil
produtos farmacêuticos em uso corrente no mundo que, testados quanto à eficácia, à toxicidade, à potência e
à esterilidade, resultam na sobrevida de muitos seres humanos.

As técnicas atuais de engenharia genética e biologia molecular abriram muitos caminhos para a criação e
a produção desses animais. A área dos transplantes de órgãos e tecidos é cada dia mais impulsionada, bem
como a área de     produção de derivados biológicos para uso em humanos, a partir da obtenção de animais
transgênicos, mutantes e knockouts.

Para fazer frente a todos esses avanços, é necessário também não perder de vista a qualidade da formação
do pessoal técnico envolvido em cada uma dessas áreas. Nesse sentido, o Centro de Criação de Animais de
Laboratório da FIOCRUZ elaborou este livro, com base no conteúdo programático do curso internacional
Criação e Produção de Animais de Laboratório, realizado em 2001.

Este livro traz uma contribuição muito importante, apresentando ao leitor os diversos aspectos do
bioterismo, exatamente no momento em que se verifica uma profunda mudança nos padrões das pesquisas
realizadas em nosso país.

Na ocasião do seu lançamento, a presidência da FIOCRUZ cumprimenta a equipe que participou da
elaboração e execução deste projeto, reconhecendo como uma conseqüência do esforço e da dedicação ao
longo de vários anos.
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