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C ontrole da Qualidade de Animais de
Laboratório

Celia Virginia Pereira Cardoso

INTRODUÇÃO

Há mais de 50 anos foram reconhecidos os ‘agentes infecciosos’ que davam origem às doenças dos animais
de laboratório e interferiam em suas respostas biológicas. Surgiram, então, as técnicas de barreiras nas instalações
e o início da criação de animais livres de microorganismos indesejáveis.

Junto com essa evolução apareceram, também, outras necessidades como a igualdade de condições na
manutenção dos animais de um biotério para outro e a elaboração de um ‘programa de monitorização da
saúde’ para confirmação da presença ou não de certos agentes.

Antes de tratarmos do programa de monitorização da saúde, que se constitui no ‘controle da qualidade
sanitária’ dos animais de laboratório, é importante conhecermos a classificação dos agentes infecciosos, baseada
na sua probabilidade de detecção ou prevalência.

AGENTES INFECCIOSOS PRIMÁRIOS – são aqueles com significante potencial de causador de doenças, conhecida
interferência na pesquisa, ‘alta’ probabilidade de detecção ou prevalência e bom potencial para exclusão
através de técnicas de produção de barreiras. Exemplo: vírus da hepatite murina (MHV); vírus Sendai;
Salmonella sp etc.

AGENTES INFECCIOSOS OPORTUNISTAS – são aqueles comuns no meio ambiente dos animais de laboratório
e/ou do homem e tem ‘baixa’ probabilidade clínica como causador de doenças. Geralmente, têm um alto
potencial de latência e são carreados pelo homem. Exemplo: Klebsiella pulmoniae, Pasteurella pneumotropica,
Staphylococcus aureus etc.

AGENTES INFECCIOSOS MISTOS – são aqueles cujo papel como oportunista ou patógeno é limitado ou
inexistente.

A realização do controle da qualidade sanitária é limitante quando se trata de animais de laboratório
convencionais ou holoxênicos, ou seja, aqueles que possuem microbiota indefinida por serem mantidos em
ambiente desprovido de barreiras sanitárias rigorosas.

A ‘monitorização genética’ e o ‘controle sanitário e físico-químico do meio ambiente’ também são ações
imprescindíveis na realização do controle da qualidade dos animais de laboratório.

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA SAÚDE

O primeiro passo é estabelecer uma rotina de monitorização. Amostragens regulares ajudam a provar a
existência de um agente em pelo menos um animal.
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A confirmação de um resultado positivo deve ocorrer com a repetição do exame e o emprego de
métodos diferentes.

A ‘freqüência da amostragem’ varia de acordo com vários fatores, tais como importância do agente, confiabilidade
nos vários processos empregados, tipo de instalações onde os animais são mantidos, tipos de equipamentos e
pessoal, introdução de materiais e/ou animal e produção de anticorpos (de 10 a 14 dias no animal).

O ‘tamanho da amostra’ de uma população, com mais de cem animais e onde se pode estimar um
percentual de infecção, é determinado pela seguinte fórmula:

LOG 0,05
                = número da amostra
LOG N

Onde N = percentagem de animais não-infectados na população.
Log 0,05 = 95% de nível confiável.

Em média, nas produções fechadas, as doenças virais produzem morbidade de 30% a 35%. A seguir, temos
uma tabela que indica o tamanho da amostra que devemos utilizar em virtude da incidência de infecção na população.

Tabela 1 – Tamanho da amostra requerida para detectar pelo menos um animal positivo com 95% de confiabilidade

EXPECTATIVA DA INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO NA POPULAÇÃO (%) TAMANHO DA AMOSTRA

90 2
80 2
70 3
60 4
50 5
40 6
30 9
20 14
10 29
1 298

Fonte: De Luca et al. (1996).

Segundo recomendações da Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA),
pode-se empregar também os seguintes esquemas em colônias microbiologicamente controladas:

Quadro 1 – Colônias de camundongos, ratos, hamsters e cobaias

FREQÜÊNCIA DA          TAMANHO DA AMOSTRA                                       TESTE/ANIMAL
AMOSTRAGEM

Idade no de animais Sorologia Bacteriologia Parasitologia Patologia

Recém-desmamado > 2 - + + +

A cada 3 meses 10-14 semanas > 4 + + + +
(adulto jovem)

> 6 meses > 4 + + + +
(descarte)

Fonte: Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA).



301

Controle da qualidade de animais de laboratório

Quadro 2 – Colônias de coelhos

FREQÜÊNCIA DA        TAMANHO DA AMOSTRA                                         TESTE/ANIMAL
 AMOSTRAGEM

Idade no de animais Sorologia Bacteriologia Parasilogia Patologia

A cada 6 meses 12-14 semanas > 4 + + + +
(adulto jovem)

> 6 meses > 4 + + + +
(descarte)

Fonte: Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA), 1994/1996.

O emprego de ‘animais-sentinela’ é muito eficaz e traz excelentes resultados, principalmente quando
utilizado nas salas de animais em experimentação. Eles são imunocompetentes criados, direta ou indiretamente,
com a população de animais a ser monitorada. Diretamente, é junto com o animal na mesma gaiola e
indiretamente – e mais usado – é em gaiolas com a cama usada por outro animal.

Os animais-sentinela devem ser testados antes para confirmação da ausência dos agentes em questão. O
controle é mais eficaz usando-se animais de mesma espécie e cepa da população residente; devem ter pelo
menos dez semanas de idade e ser mantidos dentro da sala por, no mínimo, quatro semanas.

O diagnóstico para determinação do status sanitário, da causa de uma doença clínica ou da morte do
animal se obtém mediante o emprego da parasitologia, da bacteriologia, da micologia, da virologia, do estudo
do micoplasma, das rickéttsias e da patologia.

Devemos enfatizar que os resultados negativos significam apenas que o microorganismo monitorado não
foi demonstrado nos animais utilizados para o teste. Os resultados não são, necessariamente, reflexo do status
de todos os animais de uma unidade de criação.

Um agente infeccioso deve ser declarado como presente se ele é identificado ou anticorpos para ele são
detectados em um ou mais animais testados. Os resultados devem continuar sendo reportados como positivo
nos testes subseqüentes até que o organismo tenha sido erradicado da colônia por meios de derivação ou
reposição de animais de origem externa.

Os procedimentos laboratoriais para obtenção do diagnóstico devem seguir os princípios da GLP (Good
Laboratory Practice), onde couber, e participar de um Programa de Garantia da Qualidade.

O resultado final dos testes de parasitologia, bacteriologia, micologia, micoplasma e virologia deve
mencionar os organismos de importância de cada um deles e indicar, de acordo com cada espécie dos
animais de laboratório, aqueles que foram detectados ou não (número de animais positivos), ou se não
foram testados (NT).

O resultado final dos testes de patologia deve complementar a monitorização da saúde dos animais de
laboratório.

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO GENÉTICA

O controle genético é fundamental na definição do status genético de uma colônia de animais de laboratório
e faz parte do controle da qualidade da colônia como um todo.

Por se tratar de um tema com muitas peculiaridades, este livro dedica um capítulo exclusivamente
sobre ele.
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CONTROLE SANITÁRIO E FÍSICO-QUÍMICO DO MEIO AMBIENTE

Todo e qualquer biotério deve manter as condições mínimas de higiene em seu meio ambiente. Porém, os
biotérios destinados à manutenção de animais SPF ou gnotobióticos são obrigados a cumprir essa exigência
sob pena de invalidar todo o trabalho nele desenvolvido.

Para se certificar do pleno cumprimento dessa obrigação, são realizados os testes de controle sanitário e
físico-químico do meio ambiente dos biotérios.

O controle de vetores é uma providência importante, já que todo biotério possui o que há de mais
atraente para roedores selvagens, que é a presença de ração (em alguns casos, em abundância) com odores
bastante característicos. Da mesma forma, os insetos, rasteiros ou não, são uma ameaça e, por conta disso, um
bom programa de desratização e desinsetização deve ser adotado para eficiência do sistema.

Alguns cuidados devem ser observados nessa prática, uma vez que as iscas ou produtos inseticidas têm
cheiros que podem vir a atrair (e intoxicar) os próprios animais do biotério, principalmente aqueles que se
mantêm em áreas abertas (nos gaiolões, piquetes ou canis). Deve-se sempre manter uma boa distância entre as
iscas e o acesso dos animais, para se evitar problemas.

Nas áreas de estoque de ração e maravalha, o uso de inseticidas por pulverização é desaconselhável. As salas
de animais também devem ser excluídas do programa.

Os testes microbiológicos se limitam, sobretudo, aos de bacteriologia e micologia. Eles são adotados em
todo o meio ambiente, envolvendo as salas (parede, teto, piso, ar filtrado, estante, mesa de serviço, luminárias,
maçanetas etc.), salas de estoque de material limpo, equipamentos e insumos. O material é coletado através de
swabs e/ou placas com meios de cultura e são cultivados até a obtenção do diagnóstico final.

A freqüência desses testes é de quinze dias para um ambiente SPF e de uma semana para o gnotobiótico.
Em um ambiente de biotério convencional, essa prática é adotada apenas quando se faz a desinfecção do
ambiente das salas de animais, com o intuito de avaliar a eficácia do desinfetante utilizado. E isso acontece,
desejavelmente, a cada três meses.

Os testes físico-químicos são destinados, basicamente, aos desinfetantes, detergentes, produtos químicos
e rações utilizados nos biotérios.

Na aquisição dos desinfetantes, detergentes e produtos químicos, os testes físico-químicos devem ser
realizados para se certificar da qualidade dos produtos.

Da mesma forma, a cada partida de ração recebida pelo biotério, não só os testes físico-químicos, como
também os microbiológicos, devem ser realizados.
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