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Normas de Funcionamento do Biotério Central 

Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná 

 

 

1. Atribuições do Biotério/BL 

 

1.1.  Criação de ratos e camundongos com status sanitário convencional para a 

docência e pesquisa. 

 

2. Espécies e linhagens criadas 

 

2.1.  Ratos (Rattus norvegicus – linhagem Wistar) e camundongos (Mus 

musculus – linhagem Swiss). 

 

3. Fornecimento de animais 

 

3.1.  Os animais criados no Biotério/BL serão fornecidos a partir do desmame 

(21 dias de idade) até no máximo 60 dias de idade para os professores e 

pesquisadores, para uso exclusivo em docência e pesquisa. O 

fornecimento será isento de pagamento de qualquer taxa; 

3.2.  O fornecimento de neonatos poderá ser feito da seguinte forma:  

1) Fornecimento de matrizes para acasalamento em biotério experimental. 

A requisição para matrizes deverá ser entregue com no mínimo  60 dias de 

antecedência.  

3.3. Animais excedentes da criação ou não utilizados por professores e 

pesquisadores do Setor de Ciências Biológicas, poderão ser fornecidos 

para outros pesquisadores da UFPR sem pagamento de taxas; 

3.4. O Biotério/BL possui uma capacidade máxima de criação em virtude do 

espaço físico, portanto a disponibilidade de ratos e camundongos será 

baseada em cotas destinadas a cada departamento (Tabela 1); 
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Tabela 1. Cota Mensal de animais para os departamentos do Setor de 

Ciências Biológicas – UFPR. 

Departamento 
Camundongos 

Machos 

Camundongos 

Fêmeas 

Ratos 

Machos 

Ratos 

Fêmeas 

Biologia Celular 40 40 - - 

Bioquímica 80 80 80 - 

Farmacologia 300 200 500 300 

Fisiologia 50 50 175 175 

Patologia Básica 40 40 50 - 

 

4. Previsão de animais 

 

4.1.  A previsão de uso de animais deve ser informada trimestralmente pelos 

docentes e pesquisadores, em formulário próprio fornecido pelo 

Biotério/BL, esta deverá ser baseada nas cotas disponíveis para os 

departamentos; 

4.2.  Esta previsão é necessária e determinante para o dimensionamento das 

colônias mantidas e para a programação interna do funcionamento do 

Biotério/BL; 

4.3.  O preenchimento do formulário de previsão não implica na reserva de 

animais. Embora o Biotério/BL procure de todas as maneiras atender às 

solicitações podem ocorrer imprevistos que levem à redução da produção    

de   animais e, portanto, da capacidade de atender à previsão original. O 

Biotério/BL notificará aos usuários, com antecedência, a ocorrência de 

problemas relacionados ao atendimento de suas previsões; 

4.4.  O não encaminhamento da previsão na data indicada poderá acarretar em   

subdimensionamento das colônias e posterior falta de animais; 

4.5.  No caso do não encaminhamento da previsão trimestral, o pesquisador 

que necessitar de animais ficará em uma lista de espera e será  
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contemplado somente após os pedidos oficiais terem sido plenamente 

atendidos; 

4.6. Qualquer alteração na previsão e/ou características dos animais 

requisitados deverá ser comunicada em tempo hábil ao Biotério/BL para 

cancelamento ou redimensionamento da produção. As alterações passarão 

por nova análise para verificar a disponibilidade de animais no período 

modificado pelo pesquisador; 

4.7.  Em caso de alteração da previsão trimestral, que implique em redução do 

número de animais previstos, o Biotério/BL deverá ser avisado com, no 

mínimo, 20 dias de antecedência para que os animais originalmente 

previstos possam ser destinados a outros docentes e/ou pesquisadores; 

4.8.  Em caso de alteração da previsão trimestral, que implique em aumento do 

número de animais previstos, o biotério deverá ser avisado com, no 

mínimo, 30 dias de antecedência. É importante ressaltar que o aumento 

deve condizer com as cotas de cada departamento; 

4.9.  Em caso de cancelamento da previsão, comunicar o Biotério/BL com 30 

dias de antecedência da retirada para que a produção seja 

redimensionada; 

4.10. O cancelamento deverá ser feito por email: bioterio@ufpr.br; 

4.11. Caso os animais requisitados não sejam retirados e não ocorra nenhuma 

comunicação com antecedência sobre o cancelamento, o Biotério/BL terá 

autonomia para decidir o destino correto para estes animais e informará a 

CEUA/BIO - UFPR sobre o ocorrido; 

4.12. As solicitações serão atendidas por ordem de entrega, conforme 

disponibilidade do Biotério/BL, e por se tratarem de seres vivos, a previsão 

de animais na reprodução é calculada por estatísticas, não sendo possível  

prever com exatidão a quantidade de machos, fêmeas e a existência de 

outros fatores adversos. O biotério trabalha de forma que a quantidade de 

solicitações seja atendida e não ocorra criação em excesso, seguindo os 

princípios da redução e do refinamento. 
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5. Retirada dos animais 

 

5.1.  A solicitação para a retirada de animais deverá ser feita em requisição 

própria (Figura 1), devidamente assinada pelo docente responsável ou pelo 

pesquisador possuidor do certificado aprovado pela CEUA. Deverá ser 

entregue ao Biotério/BL com 7 dias de antecedência (dias corridos) à  

data de retirada, para que haja tempo mínimo suficiente para separar os 

animais e, se necessário, comunicar ao pesquisador, eventuais alterações 

do pedido devidas às condições momentâneas do estoque de animais no 

Biotério/BL. Os animais poderão ser retirados á partir das 08h30 às 16h00 

de segunda à sexta-feira; 

5.2. Requisições entregues fora do prazo mínimo (7 dias corridos de 

antecedência) serão atendidas após as requisições entregues dentro do 

prazo, caso haja disponibilidade de animais; 

5.3. A informação de que a requisição deve ser entregue com 7 dias corridos de 

antecedência não impede que o pesquisador entregue requisições antes  

deste prazo; 

5.4. Para fornecimento de animais de desmame (21 dias) a requisição deverá 

ser entregue com 7 dias corridos de antecedência. 
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Figura 1. Solicitação para retirada de Animais no Biotério/BL. 
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5.5. Para fornecimento de matrizes para acasalamento a requisição deverá ser 

entregue com 60 dias de antecedência. Neste caso específico, será 

necessário que o pesquisador e seu orientador, em comum acordo, insiram 

a quantidade animais a serem retirados, parceladamente nas cotas  

mensais até alcançar o número total no mês da retirada. Por exemplo, o 

pesquisador necessita de 60 animais para acasalar, desta forma, o  

orientador terá que cotar ao longo dos três meses, 20 animais por mês. Se 

o Biotério/BL verificar que o orientador não cotou a parcela de animais em 

determinado mês, o pedido será imediatamente cancelado; 

5.6. A requisição será válida mediante assinatura do bioterista responsável que 

comprove a entrega da mesma é importante ressaltar que é obrigatório o 

preenchimento de todos os campos na requisição; 

5.7.  Sob nenhuma circunstância haverá entrega de animais sem aprovação do 

protocolo de aulas práticas ou pesquisa pela CEUA do Setor de Ciências 

Biológicas. Lembrando que o protocolo deverá estar vigente e com número 

de animais disponíveis; 

5.8.  Os animais deverão ser retirados no Biotério/BL pelo pesquisador 

responsável na data e horário previsto. Caso o pesquisador não compareça 

para retirar os animais, estes ficarão no Biotério/BL à disposição, por 24 

(vinte e quatro) horas.  Após este período serão tomadas providências 

cabíveis; 

5.9.  No caso de não comparecimento do pesquisador, após as 24 horas limite, 

o mesmo perderá o direito de retirar os animais previstos, devendo 

entregar uma nova requisição para outra data se ainda houver 

disponibilidade de animais; 

5.10. O pesquisador ou responsável pela retirada dos animais deverá trazer 

as próprias gaiolas devidamente limpas e higienizadas para transporte dos 

animais, nos casos em que os estes forem alocados em Salas de 

Aclimatação Departamentais. Deverão ser observadas as quantidades 

máximas de animais por caixa para transporte de acordo com a espécie, 

evitando o estresse; 
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5.11. Para os animais retirados e alocados na Ala de Experimentação do 

Biotério/BL, serão fornecidos: caixas, bebedouros e grades que 

obrigatoriamente devem ser devolvidos ao final do experimento. Animais 

que estejam sendo utilizados em experimentos poderão ser alocados na 

ala de experimentação do Biotério/BL, obedecendo-se o espaço físico 

disponível. Será permitido o transporte dos animais para os laboratórios 

durante o experimento, para realização de procedimentos; 

5.12.  Haverá empréstimo de materiais mediante assinatura do termo de 

responsabilidade onde consta o tipo de material, quantidade emprestada e 

dados do responsável para controle de devolução. Os materiais 

emprestados serão liberados de acordo com a disponibilidade do 

Biotério/BL. 

  

6. Fornecimento de ração e maravalha: 

 

6.1.  O Departamento Financeiro do Setor de Ciências Biológicas é responsável 

pela compra de ração e maravalha e o Biotério/BL pela distribuição aos 

usuários; 

6.2.  A maravalha destinada a ala de experimentação do Biotério/BL será 

esterilizada. A maravalha destinada a salas de aclimatação 

departamentais, salas afins da UFPR ou biotérios externos deverá ser 

esterilizada pelos pesquisadores responsáveis. A capacidade de 

esterilização de materiais pelo Biotério/BL é suficiente apenas para suprir a 

demanda interna; 

6.3.  A ração e a maravalha serão distribuídas aos usuários nas terças e quinta-

feiras da 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30; 

6.4. Para a nutrição dos animais utilizamos e distribuímos ração comercial 

peletizada para Ratos e Camundongos de Laboratório da Marca Nuvilab – 

CR-1, não autoclavável e pronta para uso.  
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7. Circulação no Biotério/BL: 

 

7.1.  É vetado o trânsito de pessoas não pertencentes ao quadro de 

funcionários do Biotério/BL na Ala de Criação de Animais; 

7.2.  É expressamente proibido ao usuário entrar na Ala de Experimentação do 

Biotério/BL sem autorização. A  entrada só será permitida a pessoas 

envolvidas no experimento e portadoras do crachá que comprove a 

participação no Curso de Manipulação de Animais ou  funcionários  do 

Biotério/BL. Pessoas sem vínculo com a UFPR estão proibidas de 

adentrarem a Ala de Experimentação do Biotério/BL; 

7.3.  Os usuários da ala de experimentação devem sempre usar jaleco, 

máscara, toucas e luvas; 

7.4.  O usuário deverá lavar as mãos no banheiro situado no hall de entrada 

antes e após o contato com os animais; 

7.5.  As caixas com maravalha esterilizada estão disponíveis aos usuários na 

ante-sala da ala de experimentação; 

7.6.  Caixas com maravalha “suja” deverão ser colocadas preferencialmente na 

sala de higienização da ala de experimentação, caso não houver espaço, 

estas podem ser alocadas no corredor; 

7.7. Durante a experimentação, os animais devem ser constantemente 

monitorados pelo aluno (pesquisador) responsável; 

7.8.  É de responsabilidade do usuário a troca de animais da gaiola suja para a 

limpa, nos dias estabelecidos pelo Biotério/BL (segunda-feira, quarta-feira 

e sexta-feira, das 08h00min às 12h00min). Serão permitidos substitutos 

para realizar as trocas apenas em casos excepcionais e estes deverão 

portar o crachá que comprove participação no Curso de Manipulação de 

Animais; 

7.8  Nos casos em que os animais necessitem de trocas diárias, por exemplo, 

animais diabéticos, as caixas com maravalha esterilizada estarão à 

disposição mesmo fora dos dias e horários estabelecidos; 

 



 

 

 

 

 

 

Centro Politécnico – Caixa Postal 19031 – CEP: 81531-990 – Curitiba/PR 

Telefone: 41 – 3361-1645/1798/1799 - fax – 41 – 3361-1792  

 

 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Setor de Ciências Biológicas 
Biotério/BL 

  

 

7.9 É expressamente proibido comer, beber, fumar, utilizar cosméticos com 

odor forte e falar alto na Ala de Experimentação. O usuário ficará restrito 

somente à sala de experimentação em uso, sala de procedimentos e sala 

de higienização; 

7.10 O usuário deve providenciar do laboratório de pesquisa os materiais e 

equipamentos que o Biotério/BL não disponibiliza, necessários a sua 

pesquisa; 

7.11 São disponibilizadas 7 (sete) salas de experimentação, estas são 

compartilhadas, e vários experimentos são realizados simultaneamente na 

mesma sala. Procuramos selecionar os experimentos que dividirão a 

mesma sala de acordo com alguns parâmetros, como por exemplo, espécie 

animal e experimentos que apresentem necessidades semelhantes;  

7.12 As salas são equipadas com aparelhos de ar condicionado, exaustores e 

um timer para cada sala experimental para controle da luminosidade- 12H 

Luz/12H Escuro. Para roedores, os seguintes padrões são recomendados: 

 temperatura – de 18 ºC a 22 ºC (20 +/- 2); 

 umidade relativa – de 45% a 55% (50 +/- 5); 

 ventilação – de 10 a 15 trocas de ar por hora (volume do ambiente); 

7.13 Funcionários da ala de criação, ao circularem pela ala de 

experimentação, devem fazê-lo com brevidade e sempre fazer a pré e pós-

higienização, para evitar contaminação dos animais de criação; 

7.14 É de responsabilidade do professor/pesquisador manter os animais em 

número adequado dentro de cada caixa (Tabela 2), mesmo em situações 

especiais como o pós-operatório; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Centro Politécnico – Caixa Postal 19031 – CEP: 81531-990 – Curitiba/PR 

Telefone: 41 – 3361-1645/1798/1799 - fax – 41 – 3361-1792  

 

 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Setor de Ciências Biológicas 
Biotério/BL 

  

 

Tabela 2. Número de animais por caixa para as diferentes espécies animais. 

 

 

 

7.15 Respeitar o número máximo de caixas por sala na ala de  

experimentação. É proibida a superlotação nas salas e permanência de 

caixas com animais no chão; 

7.16 A identificação da caixa com os animais após a entrega pelo Biotério/BL 

e animais advindo de outra instituição é obrigatória e de 

responsabilidade do professor/pesquisador, devendo constar na ficha de 

identificação o nome e ramal do professor/pesquisador e/ou alunos 

envolvidos no projeto.  

Atenção: Quando os animais forem mantidos e regime de restrição 

alimentar ou hídrico, deverá ser descrito na ficha de identificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

caixa 

Dimensões 

(cm) 

Número de animais 

Camundongo Rato Jovem Rato Adulto 

C x L x A R M R M R M 

Pequena 30 x 20 x 13 5 10 - - - - 

Grande 

retangular 
49 x 34 x 16 20 30 8 10 4 5 

R = recomendado 

M = máximo 
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7.17 Caso os animais necessitem de cuidados especiais, como no pós 

operatório, é de responsabilidade do pesquisador e de seus orientandos 

mantê-los em menor número nas caixas, assim como acompanhá-los com 

maior frequência e manter o bem-estar animal; 

7.18 É de responsabilidade do pesquisador e de seus orientandos o 

acompanhamento rotineiro de seus animais. Caso o animal esteja debilitado  

por razões não vinculadas ao experimento, não deverão ser utilizados até 

que esteja com a saúde restabelecida; 

7.19 Os animais devem ser manuseados gentilmente. Os ratos devem ser 

manipulados pelo meio do corpo, e somente pegar pela cauda quando for 

estritamente necessário e/ou para procedimentos rápidos. Os camundongos 

são manipulados pela cauda, deve-se pegar do meio para o início da cauda, 

com os dedos ou com o auxílio de pinça; 

7.20 Na utilização de animais proveniente de outros biotérios, deve-se 

apresentar um laudo com a procedência e o status sanitário do mesmo; 

7.21 O fornecimento de água e alimentação para os animais em 

experimentação, bem como a limpeza dos bebedouros, é de 

responsabilidade do aluno (pesquisador). Aconselha-se que a limpeza dos 

bebedouros seja realizada no mínimo quinzenalmente; 

7.22 Cabe aos funcionários do Biotério/BL o acompanhamento frequente do 

funcionamento dos aparelhos de ar condicionado, controle de temperatura e 

dos exaustores. Entretanto, se o usuário perceber que algum destes itens 

repentinamente deixou de funcionar, deverá avisar os técnicos do 

Biotério/BL com a maior brevidade possível. Em caso de ocorrência fora do 

horário de expediente do Biotério/BL, contatos de emergência estarão 

disponíveis no quadro avisos no hall de entrada; 

7.23 A seção de experimentação é destinada a receber e manter os animais 

de laboratório em trabalhos experimentais, portanto, para a realização de 

técnicas e procedimentos experimentais de inoculações, coleta de sangue, 

gavagem, administração de drogas, entre outros, devem utilizar a Sala de  
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Procedimentos ou Laboratórios Departamentais. A disponibilidade desta 

sala deverá ser consultada; 

7.24 Esses procedimentos não podem ser realizados na própria sala dos 

animais, pois liberam odores e podem ocorrer vocalizações, que acabam  

estressando os animais de laboratório, refletindo negativamente nos 

resultados experimentais. 

 

8 Uso ético dos animais de experimentação 

 

8.1 Os animais do Biotério/BL são fornecidos para uso exclusivo em pesquisa 

e docência. Os usuários se comprometem a prover condições adequadas  

de manutenção para os mesmos e de utilizar procedimentos experimentais 

de acordo com as normas de ética de experimentação animal, de modo a 

causar o mínimo de desconforto para os animais. Estas normas são 

indicadas pela SBCAL (Sociedade Brasileira de Ciências em Animais de 

Laboratório); 

8.2 Recomenda-se que apenas pessoas habilitadas e treinadas manuseiem os 

animais, portanto, os alunos que iniciarão seus experimentos deve realizar  

treinamentos prévios, de manuseio animal e técnicas experimentais de 

acordo com o estudo a ser realizado; 

8.3 Cabe aos usuários obter a aprovação dos projetos que utilizam os animais 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do Setor de Ciências 

Biológicas da Universidade Federal do Paraná ou de sua instituição; 

8.4 Todos os experimentos com animais devem ser submetidos previamente a 

aprovação da CEUA, inclusive o projeto piloto. Somente após a aprovação 

do experimento pela CEUA, será permitido seu início; 

8.5  O bioterista chefe e os demais técnicos do Biotério/BL estarão à disposição 

para orientar os usuários sobre o manuseio dos animais e espera que as 

diretrizes contidas nos itens anteriores sejam seguidas à risca; 

8.6  O responsável técnico do Biotério/BL estará à disposição dos usuários para 

instruí-los adequadamente quanto ao uso correto de procedimentos de 
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analgesia e anestesia, bem como, os procedimentos de obtenção de 

amostras e eutanásia de acordo com as Diretrizes do CONCEA (Conselho 

Nacional de Experimentação Animal); 

8.7  Visando o bem-estar dos animais com os quais trabalhamos e mesmo a 

qualidade de sua pesquisa, os técnicos do Biotério/BL realizarão vistorias 

diárias na ala de experimentação. Ao observar situações onde as condições 

em que os animais se encontram não condizem com o protocolo de 

pesquisa, o responsável será alertado para tal problema sob pena de, após 

a 3a comunicação, ter seu protocolo de pesquisa revisado pelo Comissão 

de Ética no Uso de Animais (CEUA); 

8.8 Aparatos adicionados ao ambiente do animal podem contribuir para um 

enriquecimento ambiental, proporcionando benefícios ao bem-estar animal 

e diminuindo o estresse; 

8.9  O usuário responsável pela retirada do animal do Biotério/BL é, também, 

responsável pelo descarte da carcaça do animal no lixo de material 

biológico, em dia(s) e horário(s) disponibilizado(s) pela direção do Setor de 

Ciências Biológicas; 

8.10 Tratamentos diferenciados para animais em experimentação mantidos 

na ala de experimentação do Biotério/BL ou nas unidades externas são de 

responsabilidade direta do pesquisador. 

 

“O uso de animais em pesquisa é um privilégio. Estes animais que estão nos ajudando a 

desvendar os mistérios da Ciência merecem nosso respeito e o melhor cuidado possível. 

Um animal bem tratado irá proporcionar resultados científicos mais confiáveis, o que 

deve ser o objetivo de todos os pesquisadores”. 

      Andersen et al., 2004 
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