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Este Procedimento Operacional Padrão (POP) descreve as situações no Biotério
da Unidade José de Filippi relacionadas ao fornecimento adequado de comida e
água aos animais de experimentação.
1. Alimentação
1.1. Animais de experimentação devem ser alimentados desde o primeiro
dia em que são incluídos no biotério, salvo exceções de cada projeto, as
quais devem estar contidas no documento aprovado pelo comitê de
ética e serem informadas aos membros da comissão do Biotério.
1.2. Durante o período de aclimatação, os animais devem ser alimentados
com ração nuvilab, a qual deve estar localizada dentro do das salas dos
animais (ratos ou camundongos).
1.3. Durante o período do experimento, o pesquisador deve alimentar os
animais com ração nuvilab, dieta AIN-93M/G ou outra formulação
reconhecida internacionalmente que seja capaz de providenciar
adequado suporte nutricional aos animais. As dietas poderão ser
adicionadas de outros alimentos e compostos, de acordo com o objetivo
do projeto de pesquisa. A comissão do Biotério deve ser informada
sobre alterações na dieta dos roedores.
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Composição da Ração Nuvilab CR-1

Retirado de:
http://www.biot.fm.usp.br/index.php?mpg=03.00.00&id_serv=9
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Composição da Dieta AIN-93G e AIN-93M

Retirado de:
Reeves PG, Nielsen FH, Fahey GCJr. AIN-93 purified diets for laboratory
rodents: final report of the American Institute of Nutrition ad hoc writing
committee on the reformulation of the AIN-76A rodent diet. J Nutr 1993;
123 (11): 1939-51.
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1.4. Há uma variabilidade considerá vel nas dietas preparadas
comercialmente, que podem conter ingredientes, contaminantes ou
erros na composiçã o que podem afetar os resultados da pesquisa ou o
bem estar do animal. Ao utilizar dietas balanceadas e reconhecidas
internacionalmente para os animais, os pesquisadores reduzem a
variaçã o dentro e entre estudos, e assim evitam a necessidade de
duplicaçã o de experimentos, reduzem o nú mero de animais necessá rios
e melhoram a qualidade de sua pesquisa.
1.5. A ração utilizada no experimento deve ser armazenada em local limpo,
com circulação de ar e em temperatura que não seja maior que a do
ambiente. Má s condiçõ es de armazenamento podem resultar em
contaminaçã o por bacté rias ou perda da bioatividade dos componentes
da ração.
1.6. A quantidade mínima de ração a ser disponibilizada para cada rato
adulto por dia deve ser de 30g, enquanto que para camundongos
adultos, cerca de 5g. Tais valores podem sofrer alterações, de acordo
com a idade e espécie do animal.
1.7. A ração deve ser colocada no espaço destinado a mesma, localizado na
grade que está sobre a caixa. As grades devem ser previamente
higienizadas a fim de evitar a contaminação da dieta.
1.8. O animal deve ter a capacidade de alcançar a ração a qualquer momento
e de forma rápida.
1.9. O peso corporal dos animais deve ser medido sempre que possível, a fim
de que sejam observadas alterações decorrentes da dieta oferecida. O
veterinário ou designado deve ser informado em caso de alterações não
esperadas e que estejam relacionadas a alimentação do animal.
1.10.
Em caso de retirada das dietas de forma temporária para obtenção
de jejum de até 12h nos animais, faz-se importante que retire-se
também os pedaços de dieta que podem ter caído da grade para dentro
da caixa, as que se juntam à maravalha (cama dos animais). A dieta deve
ser reintroduzida para consumo após o período de jejum requerido para
procedimento experimental. A realização de jejum para os animais deve
ser notificada ao responsável pelo Biotério no momento e indicada em
cartão de identificação na gaiola.
1.11.
Em caso de uso da dieta nuvilab, não deve-se retornar a ração para
o seu saco de origem caso tenha sido usada em algum experimento,
sendo portanto necessário que seja descartada.
1.12.
As dietas utilizadas para o experimento de um pesquisador não
devem ser reaproveitadas para um segundo experimento deste ou de
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outro pesquisador, sendo, portanto recomendado que sejam
descartadas.
1.13.
O protocolo de estudo do pesquisador deve conter,
obrigatoriamente, informações referentes ao tipo e composição das
dietas e o esquema de alimentação dos animais.
2. Água
2.1. Animais de experimentação devem receber água filtrada desde o
primeiro dia em que são incluídos no biotério, salvo exceções de cada
projeto, as quais devem estar contidas no documento aprovado pelo
comitê de ética e serem informadas aos membros da comissão do
Biotério e constar no cartão de identificação da gaiola.
2.2. Não se costuma oferecer água destilada ou Milliq para os animais, no
entanto, essa decisão irá depender do objetivo de cada projeto. Em caso
de oferecimento de alguma dessas, os membros da comissão do Biotério
devem ser avisados e deve estar claro no cartão de identificação da
gaiola.
2.3. A água a ser oferecida aos animais deve ser vistoriada quanto a sua
procedência sempre que possível e o filtro deve ser trocado 2 vezes ao
ano.
2.4. Em geral, ratos adultos necessitam de no mínimo 10 ml de água/ dia e
camundongos adultos, cerca de 3 ml/ dia. Tais valores podem sofrer
alterações, de acordo com a idade e espécie do animal.
2.5. A água deve ser colocada dentro de bebedouros, previamente
higienizados, e disposta em abertura própria para o seu bico, a qual está
localizada na grade que está sobre a caixa.
2.6. Deve-se notar se os bebedouros estão fornecendo água de forma
adequada aos animais e se a maravalha (cama) não está ficando muito
molhada devido a vazamento excessivo de água.
2.7. Caso a água dos bebedouros se apresente turva, com alteração de cor ou
apresente odor estranho, essa deve ser trocada imediatamente e
substituída por outra que esteja adequada.
2.8. A água utilizada para um experimento não deve ser reutilizada ou
devolvida a sua origem, sendo portanto necessário o seu descarte.
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