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Preocupação com a qualidade, reprodutibilidade e 
translação dos estudos envolvendo animais

Qualidade da preparação para estudos em animais



Capacitação de pessoal



Instalação Animal

Primatas não humanos (RN 28/2015) – 2020

Anfíbios e Serpentes (RN 29/2015) – 2020

Peixes (Lambari, Tilápia e Zebrafish) (RN 34/2017) - 2022

Cães e Gatos (RN 41/2018) – 2023

Equídeos (RN 42/2018) – 2023

Peixes II (RN 44/2019) - 2024

Roedores e Lagomorfos (RN 15/2014) – 2019
Pequenos e grandes ruminantes, 
Suínos, 
Aves, 
Animais silvestres e 
Répteis.

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal - CONCEA

REBAIXO DE PISO

DE 15 CM PARA 

AUTOCLAVE

LAJE REBAIXADA



Microbiológica
Animais convencionais

Animais livres de microrganismos patogênicos específicos - (specific

pathogen free – SPF)
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Microbiológica
Animais convencionais

Animais livres de microrganismos patogênicos específicos - (specific pathogen

free - SPF)

Animais gnotobióticos

Germ free

Flora definida 

Monobióticos, dibióticos, polibióticos



Não-consanguíneo, heterogênicos,“outbred”

- Que tenha menos de 1% de índice de homozigose  (inbreeding) por geração. 

- 20 gerações de acasalamentos entre irmãos,

Consanguíneo, Isogênicos, “inbred” 
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► Maravalha de pinus – de uso mais frequente no Brasil

► Sabugo de milho

▪ Deve estar livre de contaminantes microbiológicos e substancias químicas.

▪ Esterilização é altamente recomendada – destruição de microrganismos e 

redução de resinas e óleos voláteis.
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► Animais homeotérmicos tentam manter a temperatura corporal constante.

► Mudanças na temperatura ambiente resulta em alterações compensatórias.

► Afetam a taxa metabólica, circulação, atividade e comportamento.

► A temperatura no interior das gaiolas  tende a ser mais alta que a do ambiente e é 
dependente do número de animais alojados.
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• Os animais homeotérmicos fazem constante troca de umidade, nutrientes e oxigênio.

• Estão sempre perdendo calor, umidade, dióxido de carbono e outros produtos 

metabólicos.

• Sem ventilação há acumulo desses produtos no ambiente.

• Amônia é um dos mais prejudiciais produtos e é derivada da ação de bactérias urease 

positiva sobre a urina. 

Afeta o sistema respiratório, propiciando infecções secundárias.
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► Muitos dos animais de laboratório não transpiram pela pele, fazendo a troca de calor 

pela respiração.

► Se a umidade relativa do ambiente estiver muito alta afetará a capacidade do animal 

ajustar sua temperatura corporal.

►Alta umidade estimula a produção de amônia.

► A umidade no interior das gaiolas de roedores é em torno de 10% maior que a do 

ambiente.



Iluminação

Lux        Cm

450  __ 

320  __ 

200  __ 

__  100

__  200

__  150

__  100

__    70

__    40

Adaptado de Weihe & Strittmatter, 1969

Lux        Cm

700  __ 200

450  __ 

320  __ 

200  __ 

__  100

__  200

__  150

__  100

__    70

__    40

700 500

200 35

65      30

35       15

25         5

Adaptado de Weihe & Strittmatter, 1969
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► A maioria dos animais de laboratório necessitam um período de luz de 

12 /12h – 10/14h.

► A sazonalidade é percebida pelos animais mesmo em ambiente 

controlados.
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► Frequências inaudíveis aos seres humanos, infra e ultrasom, são 

perceptíveis por diversas espécies animal.

► Animais de laboratório ouvem sons de frequência superiores as audíveis 

pelo homem.



► Evitar construção próxima de vias de transporte (estradas e ferrovias)

► Utilizar amortecedores em equipamentos instalados no piso técnico





Bioterista
Desinfetantes

Sanitizantes

Infecções

Genética

Sexo

Idade

Estro

Sazonais

Inseticidas

Grupo social

Tamanho do grupo

Transporte

Manuseio

Estresse Medo

Técnica experimental

Capacitação

Aptidão



O microbioma é reconhecido como variável importante 
em estudos não-clínicos e clínicos



N= 518





► O corpo humano contém 10 trilhões de células; e 
100 trilhões de bactérias na sua microbiota!

Franklin and Ericsson, 2017



Rosshart e cols,  2019

- Os camundongos selvagens “previram” 
que as células imunes desejadas não 
aumentariam em número, ao passo que 
o trabalho anterior havia sugerido que 
elas iriam aumentar.

"Nossos camundongos, neste 
caso, podem ter sido capazes 
de prever a resposta das 
pessoas"

Rosshart                                                  

No tratamento da sepse 
- camundongos de laboratório 

apresentaram  taxa de sobrevivência 
em torno de 80%  após 4 dias do 
tratamento. 

- Camundongos selvagens apenas 
metade dos ratos sobreviveram no 4º 
dia, e no 5ºdia, apenas 40% 
sobreviveram





Rosshart. "Há um lugar para todos esses modelos, dependendo da sua pergunta de pesquisa."



A metagenômica é o primeiro passo para o estudo de um mundo até então quase 
completamente desconhecido pela ciência e esse conhecimento só tende a avançar.




