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A presente regulamentação visa que as práticas realizadas no biotério da PGAC 

contemplem a Diretriz Brasileira de Prática Para o Cuidado e Utilização de 

Animais para Fins Científicos e Didáticos1(DBPA) do Ministério da Ciência e 

Tecnologia. 

Perante o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA) e o MCT, o provimento de condições adequadas aos animais de 

pesquisa e ensino é de responsabilidade do pesquisador ou professor e da 

Instituição (ou sua representante) a que o biotério/laboratório está vinculado. 

 

O biotério deve ser um local apropriado para a permanência de roedores em boas 

condições de saúde e bem-estar. Deve-se buscar ao máximo manter o biotério limpo, calmo, 

com pouco ruído, livre de odores fortes e com pouca movimentação.  

Todas as pessoas envolvidas no funcionamento do biotério são responsáveis pelo 

provimento de condições adequadas para a manutenção de animais. 

As pessoas envolvidas no funcionamento do biotério devem monitorar os animais 

quanto a sinais clínicos que possam indicar dor ou qualquer tipo de desconforto. Qualquer 

evento adverso que possa impactar negativamente no bem-estar animal deve ser prontamente 

notificado ao coordenador da pesquisa ou disciplina. 

Violações das orientações de manutenção do biotério podem caracterizar situações de 

maus tratos aos animais. Essas violações podem ocorrer por meio de atos que divirjam das 

orientações constantes na presente regulamentação e na DBPA ou por omissões. 

 

RECEPÇÃO E ACOMODAÇÃO DOS ANIMAIS AO BIOTÉRIO 

 

Ao chegarem ao biotério, os animais devem ser alocados em suas gaiolas e uma 

etiqueta deve ser fixada à grade para identificação dos animais quanto a: data de chegada, 
                                                        
1 Anexo I do Edital MCTI nº 1, de 14 de agosto de 2012. (recuperado em 03/10/2012 de 
http://www.mct.gov.br/upd_blob/0223/223043.pdf) 



responsável (com telefone para contato), regime de privação e qualquer outra informação que 

seja pertinente. 

Os animais utilizados em aulas didáticas serão alojados preferencialmente na primeira 

sala do biotério, ficando as outras salas para uso exclusivo para alojamento de animais de 

pesquisa. 

Deve-se usar preferencialmente as tampas de grade altas nas gaiolas. 

Com exceção de casos específicos, os animais não devem ser alojados 

individualmente. 

Sempre que possível, os animais devem ser alocados em número de três ou quatro por 

gaiola. 

As gaiolas devem ser posicionadas de forma segura na estante. 

 

MANUTENÇÃO DO BIOTÉRIO 

 

Acesso ao biotério 

A porta de acesso ao biotério deve ser mantida trancada. A entrada no biotério deve 

ser permitida apenas às pessoas envolvidas em seu funcionamento. Caso o biotério contenha 

animais usados em uma disciplina, os estudantes que a cursem somente poderão entrar 

acompanhados por uma pessoa envolvida no funcionamento do biotério. 

 

Vestimenta 

A fim de proteger o biotério de patógenos de origem externa, bem como de evitar que 

patógenos presentes no biotério sejam levados para fora, a entrada no biotério deverá ocorrer 

com jaleco. De acordo com a tarefa (ex.: manipulação de cepilho, cirurgia etc.), recomenda-se 

o uso de máscara e luvas. 

 

Água e ração 

Os animais devem receber um suprimento constante de água e ração. A pessoa 

responsável pela realização de procedimentos experimentais com os animais é a principal 

responsável pela manutenção desse suprimento. 

Em casos específicos em que o experimento envolva algum tipo de privação, deve ser 

afixada à gaiola uma etiqueta especificando o tipo de privação, bem como seus momentos de 

início e fim. 

Caso uma gaiola se encontre sem água ou comida e sem etiqueta indicando um 



período de privação, qualquer pessoa que tome conhecimento desse fato deve prover o 

reabastecimento do item em falta e comunicar o responsável pela pesquisa do ocorrido. 

 

Iluminação e temperatura 

O ciclo claro/escuro é mantido por um timer movido a eletricidade. Deve-se verificar 

se a hora do relógio do timer está correta (quedas de energia o atrasam). 

A temperatura do biotério deve ser verificada, no mínimo, duas vezes por dia e o ar-

condicionado deve ser ajustado de acordo. As mudanças climáticas exigem cuidado atencioso 

quanto à temperatura do biotério. Em dias frios, é necessário aquecer o biotério com o ar-

condicionado. É importante notar que, quando a temperatura ambiente voltar a subir, o ar-

condicionado deve ser ajustado, pois do contrário a sala irá ficar excessivamente quente. 

 

Inspeções de manutenção 

Todas as pessoas que frequentam o biotério devem em suas visitas ao mesmo 

inspecionar se se encontram adequados os seguintes itens: (1) água e ração de todos os 

animais; (2) temperatura da sala; (3) timer do ciclo claro-escuro. 
 

Limpeza 

Antes de iniciar atividades de limpeza, deve-se desligar o ar-condicionado, abrir as 

janelas e, se necessário, ligar o exaustor. Ao final, as janelas devem ser fechadas, o ar-

condicionado ligado e o exaustor desligado. 

Os animais devem viver alojados em gaiolas em boas condições de limpeza. Para 

tanto, duas vezes por semana, os animais devem ser transferidos para uma gaiola limpa, com 

maravalha nova. O resíduo das gaiolas sujas deve ser removido e as mesmas devem ser 

lavadas com escova e uma solução de desinfetante. As garrafas e rolhas, quando fora de uso, 

devem ser postas para secar em local apropriado. Todas as atividades de limpeza de gaiolas, 

garrafas etc. devem ser realizadas em outra sala que não o biotério. 

O biotério deve ser varrido, pelo menos, uma vez por semana. 

O piso do biotério e demais superfícies que acumulem poeira devem ser limpos com 

pano úmido com uma solução de desinfetante, no mínimo, a cada duas semanas. 

O biotério deve ser organizado de forma a serem mantidos separados os materiais 

limpos dos sujos. 
 

 


