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Procedimento Operacional Padrão 
 

Número   FM03 Data de expedição: 23/05/2017 
Seção Fluxo e movimentação Data de revisão: ____/____/____ 
Assunto Entrada de insumos e materiais de manutenção dos 

animais 
Elaborado por: Comissão Responsável pelo Biotério de experimentação 

animal da Unidade José de Filippi 
 

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) descreve as regras e 
procedimentos a ser seguidos para a Entrada de insumos e materiais de 
manutenção dos animais no Biotério da Unidade José de Fillippi.  
 
1. Geral 
 

1. Essas regras devem ser seguidas por todos os usuários do Biotério da 
Unidade José de Fillipi. 

2. Verificar a seção: Fluxo e movimentação; número: FM01; Assunto: 
Entrada de usuários no Biotério da Unidade José de Fillipi. 

3. Para entrada nas dependências do biotério os usuários devem estar 
devidamente paramentados, com avental, touca, cobrindo a cabeça e os 
cabelos, luvas e pro-pés por cima dos sapatos (este item somente na sala 
de manutenção dos animais). 

4. Ao entrar na antecâmera deverá realizar assepsia das mãos: com álcool 
70%. 

5. As salas de experimentação animal que poderão ser utilizadas pelos 
usuários do biotério de roedores, tem seu acesso controlado e deve ser 
realizado de agendamento prévio. Portanto, informar ao responsável do 
biotério sobre a entrada e saída de animais.  

 
 
2. Transporte de insumos (ração e forração) no biotério: 

  
1. Os insumos, ração e forração (flocos de madeira) são retirados 

periodicamente na primeira semana de todos os meses, segundo 
previsão realizada pela coordenação do Biotério de acordo com o fluxo 
e número de animais informados pelos pesquisadores na previsão 
anual. 



Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Diadema 

 

2 

2. Os usuários do biotério se revezam voluntariamente para ir retirar os 
insumos no CEDEME todos os meses, um calendário com as datas fica 
afixado na sala de lavagem do Biotério. 

3. As quantidades variam de acordo com a quantidade de animais e tempo 
que ficam alojados no biotério. Ao voluntariar-se para retirada, o aluno 
deve confirmar se a reserva do veículo do instituição foi feita e em qual 
horário ele parte da Unidade José de Filippi. 

4. Ao chegar no CEDEME o aluno deve procurar o responsável pela entrega 
dos insumos, confirmar a quantidade disponível e, acondicioná-los no 
carro. Algumas vezes o carro disponível não comporta a quantidade 
total, sendo o restante dos insumos retirados em outra data. 

5. Ao retornar a Unidade José de Filippi, o aluno deve retirar os insumos 
do carro e levar as rações para dentro do biotério, onde ficam 
armazenadas empilhadas em ordem de validade (a mais nova por baixa) 
em pallet plástico no corredor que dá acesso a sala dos animais; a 
forração (flocos de madeira) ficam armazenadas em containers 
plásticos na saída próxima a porta de entrada do biotério, observar se 
existe água dentro dos containers e secar antes de guardar os sacos de 
forração. 
  

3. Entrada de materiais de manutenção dos animais: 
 
1. Materiais de manutenção dos animais como caixas, grades e bebedouros 

encontram-se estocados em container externo ao prédio do biotério. 
2.  Apenas a quantidade suficiente para manutenção dos animais já 

alojados no biotério está armazenada na sala de lavagem, devidamente 
higienizada e pronta para uso nas trocas. 

3. Quando há chegada prevista de animais, o usuário deve informar a 
Coordenação da data e horário da chegada e a bioterista que deverá 
separar, preparar caixas e higienizar as estantes onde este animais 
serão alojados. Caso haja necessidade de usar material estocado no 
container, este deve ser retirado e higienizado com antecedência.  


