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RESUMOS

linha de pesquisa à que seu projeto esteja inserido, pois o cuidado 
com o animal, sob os mais diferentes aspectos, são inerentes ao 
profissional egresso dos PPG e é uma demanda social cada vez 
mais crescente, principalmente no que concerne à experimentação 
e ensino que façam uso de animais. 

 CEUA: Não se aplica - Suporte Financeiro: Não se aplica
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INTRODUÇÃO - O teste com embriões de peixes (Fish 
Embryo Toxicity Test - FET) pode ser utilizado em substituição 
ao teste agudo com peixes de acordo com recomendação da União 
Europeia. Assim, a experimentação científica com embriões de 
zebrafish tem crescido vertiginosamente, beneficiada por diversas 
características deste modelo experimental, como a transparência 
dos ovos e o rápido desenvolvimento embrionário. Da mesma 
forma, a nanotoxicologia tem explorado intensamente este modelo, 
devido ao reduzido volume de nanomateriais (NMs) consumidos e 
descartados na realização dos testes. Por outro lado, a singularidade 
do comportamento dos NMs nos distintos sistemas biológicos 
demanda adaptações nos protocolos toxicológicos já existentes. 
As características do meio de exposição, como pH e força iônica 
combinadas às características dos NMs, como área e carga de su-
perfície, afetam consideravelmente o comportamento dos mesmos 
em suspensão, podendo ser motivo de variabilidade nos resultados. 
Como ainda não há um consenso e conhecimento suficiente que 
sustentem propostas regulatórias para o uso de NMs, é necessário 
o desenvolvimento e validação de protocolos confiáveis, robustos 
e reprodutíveis para avaliar os potenciais riscos da produção, 
manipulação e uso de NMs. OBJETIVO - Realização de experi-
mentos que permitem avaliar a influência de fatores ambientais 
nas avaliações nanotoxicológicas. MÉTODOS e RESULTADOS 
- Um dos fatores avaliados é a presença de radiação ultravioleta 
(UV) no teste FET, que, em níveis ambientalmente relevantes, pro-
move uma maior fotoatividade e toxicidade em embriões expostos 
a nano-TiO2. Um outro fator avaliado é referente à estabilidade 
dos NMs, fator crítico nos estudos. O ácido húmico (AH) é um 
surfactante presente no ambiente e em concentrações ambientais 
não gera efeitos tóxicos e promove maior estabilidade dos NMs 
em meio aquoso. Porém, nossos trabalhos indicam que o óxido de 
grafeno pode ter seus efeitos biológicos exacerbados na presença de 
AH. Por último, temos investigado a influência da composição do 
meio de exposição, que ainda não está padronizado no teste FET. 
Em estudo com materiais de carbono contendo nanopartículas de 
prata, foi observado que em meio com maior concentração de íons 
cloreto há um aumento da toxicidade.  CONCLUSÃO - Nossos 
estudos contribuem para a compreensão dos fatores envolvidos 
na toxicidade dos NM e ressaltam a necessidade de padronização 

do teste FET quanto a fatores como iluminação e composição do 
meio de exposição. Através da realização de avaliações de risco 
mais específicas, garantir-se-á a acuidade da análise e segurança 
da nanotecnologia. 
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INTRODUÇÃO – Um biotério de produção é o local onde 
são introduzidas matrizes observando critérios e técnicas adequa-
das ao sistema de criação para cada espécie e, também, onde são 
criadas linhagens a partir de matrizes selecionadas, obedecendo a 
finalidades da instituição e respeitando suas linhas de pesquisa. Já 
um biotério de experimentação caracteriza-se por receber amostras 
do biotério de produção, por utilizar linhagens para ensino e por 
realizar pesquisas. O biotério do Instituto Lauro de Sousa Lima 
(ILSL) enquadra-se nos dois conceitos, uma vez que atua no ramo 
de produção de animais destinados às pesquisas biológicas do 
ILSL em hanseníase, doença de Jorge Lobo, doenças auto-imunes, 
leishmaniose, transplantes e diagnóstico microbiológico e histopa-
tológico de enfermidades infecciosas, além de, eventualmente, 
fornecer camundongos BALB/c para as universidades da cidade 
de Bauru (USP e UNESP).Uma preocupação do ILSL é buscar 
refinar as técnicas em uso com animais e melhorar a qualidade dos 
animais produzidos para ter resultados de pesquisa mais confiáveis 
e minimizar o custo dos procedimentos. OBJETIVO - Propor um 
roteiro para cálculo de custos envolvendo roedores utilizados na 
rotina do ILSL, com a finalidade de se obter o custo de produção 
de cada animal. MÉTODOS – Com objetivo de coletar dados 
sobre estrutura física, organizacional e procedimentos operacionais 
utilizados no ILSL, foram realizadas entrevistas e aplicação de 
questionário aberto às pessoas envolvidas no processo produtivo 
do biotério. Para calcular os valores que compõem a planilha, 
foi considerado como um ciclo o período de 11 semanas (tempo 
necessário para produzir um animal em idade de uso para pesquisa 
em hanseníase). Foram considerados cálculos individuais para 
materiais de uso contínuo, quatro ciclos sem manutenção e com 
manutenção preventiva, procedimentos eventuais, gastos com en-
ergia elétrica, água e pessoal. RESULTADOS - Foi elaborada uma 
planilha com relação de materiais utilizados no biotério de produção 
de camundongos BALB/c que permitiu estimar o custo aproximado 
de R$110,00 por animal produzido em biotério convencional com 
barreiras. CONCLUSÕES - A planilha demonstrou ser uma fer-
ramenta importante para estimar o custo aproximado dos animais 
produzidos e despertou a instituição para a necessidade de gestão 
destes custos, fato que poderá ser utilizado como contrapartida em 
projetos científicos e estimular mudanças de rotina do Setor e na 
instituição na qual o biotério está inserido. 

CEUA: Não se aplica - Suporte Financeiro: sem suporte 
financeiro
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