Classificação Microbiológica
Os animais de laboratório podem ser classificados em três grupos, de acordo com seu padrão
sanitário, ou seja, quanto à microbiota que a eles esteja associada. As barreiras sanitárias são
menos rígidas ou mais rígidas por estarem em função do padrão sanitário desejado destes animais.
Portanto, a classificação em grupos são
Convencionais ou haloxênicos: tal denominação se refere aos animais de padrão sanitário
convencional, isto é, aqueles que possuem microbiota indefinida por serem mantidos em ambiente
desprovido de barreiras sanitárias rigorosas. Sua criação apresenta apenas princípios básicos de
higiene onde se procede somente à limpeza e desinfecção do ambiente e material utilizado. Quanto
ao pessoal técnico, em geral, realiza-se apenas troca de uniformes (avental) para o trabalho com os
animais. São mais utilizados em aulas práticas.
SPF (Specific Pathogen Free) livre de patógenos específicos ou heteroxênicos: são aqueles que
não apresentam microbiota capaz de lhes determinar doenças, ou seja, albergam somente
microorganismos não patogênicos. Sua criação é realizada em ambientes protegidos por barreiras
sanitárias rigorosas que podem ser resumidas do seguinte modo: cada vez que se entra nas áreas
com animais, os técnicos devem tomar banho e utilizar uniforme esterilizado, todo material a ser
utilizado (peças de vestuário, ração, gaiolas, cama, água, bebedouros e outros) deve ser
esterilizado, seja, por meio de autoclavagem, câmara com gás esterilizante, ou solução desinfetante
em tanques de passagem de materiais. Sua criação também pode ocorrer dentro de isoladores.
Para o padrão sanitário SPF, os animais podem ser obtidos via cesariana (histerectomia) asséptica
(ver técnica em anexo).
Gnotobióticos: são animais que possuem microbiota associada definida, e devem ser criados em
ambientes dotados de barreiras sanitárias absolutas, mantidos em isoladores plásticos e obtidos
pela técnica de cesariana asséptica. A produção de indivíduos de tão alto padrão sanitário só é
alcançada através de sua manutenção em isoladores. São animais muito caros e somente usados
em pesquisas específicas como, por exemplo, na área de estudos nutricionais. Em função da
quantidade de microbiotas que estejam associadas ao animal, este pode ser classificado como:


Axênico ou Germ Free: refere-se ao animal totalmente livre de microbiota, isto é, isento de
quaisquer vírus, bactérias, fungos ou parasitas.



Monoxênico: é o animal que foi contaminado deliberadamente (através de água, ração,
contato com um animal de status sanitário desejado) com apenas um tipo de microorganismo,
o que equivale a dizer que possui um microbiota associado.



Dixênico: é a designação dada ao animal que foi contaminado deliberadamente com dois
tipos de microbiota.

Fonte: www.uff.br/animaislab/ap5.doc
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