Biotérios de Experimentação da Faculdade de Odontologia da USP
Documentos e informações necessárias para iniciar experimentos e Normas de
Utilização
Biotério da FO
- O responsável pela pesquisa deverá ser sempre um docente da FOUSP. Os alunos de
Iniciação Científica, os Pós-Graduandos e os Pós-Doutorandos, oficialmente
reconhecidos pela Comissão de Pesquisa da FOUSP, poderão utilizar o biotério
somente com a anuência e assinatura dos seus Orientadores/Supervisores, que
atuarão como responsáveis pela pesquisa.
- Somente serão mantidos animais de projetos aprovados pela CEUA da FOUSP. Para
tanto, deverá ser apresentado o número de protocolo aprovado pela CEUA e, em
seguida, deverá ser preenchido um Cadastro de Uso do Biotério da FO.
- Após o preenchimento do cadastro, solicitar entrevista com o coordenador do biotério.
Tanto o usuário, como o docente da FOUSP responsável, deverão assinar o Termo de
Responsabilidade e Conhecimento das Normas de Uso. As assinaturas serão
realizadas em Livro-Ata do Biotério da FO.
- Após a autorização de uso, contatar o técnico do Laboratório de Biologia Oral para
efeito de conhecimento das salas e gaiolas do biotério que utilizará, e para
treinamentos, caso necessite, bem como para o agendamento da data de chegada dos
animais e do período em que utilizará as gaiolas reservadas para sua pesquisa.
- Quando necessário, agendar o Centro Cirúrgico e de Coleta de Amostras do
Laboratório de Biologia Oral. Observar as normas específicas para esse agendamento
que constam das folhas correspondentes.
- Todos os usuários deverão trazer seu próprio material de consumo (instrumental e
material cirúrgico, anestésicos, avental descartável, luvas e máscara, dentre outros).
- Os usuários deverão usar avental (jaleco) longo e de mangas compridas, bem como
luvas descartáveis e, após os diversos procedimentos, tanto nas salas do biotério
como, no Centro Cirúrgico e de Coleta de Amostras, deverão limpar e desinfetar o
ambiente de trabalho.
- Os usuários deverão acompanhar seus animais durante os períodos experimentais,
sendo responsáveis pela alimentação (ração e água), bem como pela troca e limpeza
das gaiolas.
- Quando realizado algum procedimento sob anestesia, o usuário será responsável por
acompanhar os animais no Centro Cirúrgico e de Coleta de Amostras até voltarem do
efeito anestésico para, somente então, colocá-los na gaiola e no rack da sala do
biotério correspondente. A colocação do animal ainda sob anestesia na gaiola e no
rack correspondente poderá ocasionar hipotermia e a morte do animal.
- Todas as gaiolas deverão ser identificadas. Nelas deverão ser anotadas as seguintes
informações: nome do aluno, nome do docente responsável, quantidade de animais,
sexo, espécie, data de nascimento e, quando for o caso, alguma observação adicional.

- Os animais proveniente de eutanásia e as carcaças devem ser colocados em saco
plástico e congelados no freezer do biotério, para posteriormente serem retirados
pelo pessoal específico que os levará para incineração.
- Os aventais e luvas descartáveis devem ser retirados antes de sair do biotério e /ou do
Centro Cirúrgico e de Coleta de Amostras do Laboratório de Biologia Oral e
descartados no saco de lixo hospitalar (saco branco). Não descartar esse material em
lixo comum (saco preto).
- Para o descarte de materiais perfurocortantes, como seringas e agulhas, deve-se
descartar o conjunto todo (não recapear as agulhas) em caixa própria para materiais
perfurocortantes, a qual é encontrada no Centro Cirúrgico e de Coleta de Amostras.
- É expressamente proibido comer, beber, fumar e falar alto, bem como ligar som, tanto
no biotério como no Centro Cirúrgico e de Coleta de Amostras. Deve ser limitado o
número de pessoas ao mínimo indispensável, para evitar o estressse dos animais.
- O descumprimento das normas acima implicará em advertência oral, seguida de
advertência escrita e subseqüente suspensão do uso do biotério, em caso de
reincidências. Dependendo da gravidade do caso, de acordo com as normas do
Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), o usuário
poderá ser suspenso diretamente.
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Observação: As presentes normas estão de acordo com a legislação vigente. O conjunto de leis e
portarias específicas constam do site do Conselho Nacional de Controle de Experimentação
Animal (CONCEA).

