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Introdução: A utilização de animais de laboratório, como camundongos e ratos, são
base para a compreensão de vários processos fisiológicos e patológicos importantes.
Como se trata de material biológico vivo deve-se garantir o bem estar e a saúde desses
animais, evitando a disseminação de doenças e interferências nos experimentos.
Objetivo: Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo verificar a presença de
parasitos nos animais mantidos em um laboratório de experimentação do Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais – UnilesteMG. Metodologia: Para isso foi
realizado exame de fezes que foram coletados em três dias alternados em 36 ratas
adultas da linhagem Wistar. As amostras fecais foram processadas através da Técnica
de Concentração por sedimentação, confeccionando três lâminas coradas com lugol
para cada indivíduo. Essas lâminas foram examinadas diretamente em microscópio de
luz, sendo realizada a análise qualitativa dos helmintos e protozoários encontrados.
Para a identificação de hemoparasitos foram coletadas amostras de sangue pela técnica
de venosecção na cauda dos animais. Foram preparadas duas lâminas para cada
animal, através de esfregaço sanguíneo. Essas lâminas foram fixadas e coradas com
May-Grunwald-Giemsa. Resultados: Através das análises das fezes verificou-se que
44,4% dos animais estavam contaminados com pelo menos uma espécie de parasito.
As espécies encontradas foram Syphacia obvelata (5,5%), Entamoeba muris (13,8%),
Tritrichomonas muris (5,5%), Nippostrongylus brasilliensis (13,8%) e Hymenolepis
sp. (5,5%). Não foram encontrados hemoparasitos nos animais avaliados.  Conclusão:
Esse resultado indica que os métodos de controle sanitário utilizados no laboratório
estudado estão ineficazes. Portanto, é necessária a introdução de medidas de controle
mais eficientes para o bem estar dos animais evitando o aumento da contaminação por
parasitos e consequentemente a interferência nos procedimentos experimentais.   
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