
RESOLUÇÃO Nº 160, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE INSTITUTO DO INSTITUTO DE
BIOCIÊNCIAS da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais, resolve, ad referendum:
1. Aprovar o Regulamento Interno do Biotério Central-UT/Inbio, conforme anexo.
2. Revogar a Resolução CCBS nº 545, de 2 de outubro de 2014, publicada no BSE nº 5.886, de
3 de outubro de 2014.

ALBERT SCHIAVETO DE SOUZA

 

Anexo da Resolução nº 160, de 30 de outubro de 2017.

Regulamento Interno do Biotério Central – UT/Inbio

 

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º O Biotério Central é uma unidade integrante da estrutura organizacional vinculada ao
Instituto de Biociências da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e tem como
objetivo produzir e fornecer animais de laboratório com qualidade genética e sanitária para
atender as atividades e/ou projetos de ensino, pesquisa e extensão, dar suporte técnico e
operacional às atividades envolvendo a utilização desses animais na Instituição.
§ 1º Na criação e uso de animais de experimentação serão sempre observadas a Lei 11.794 de
08/10/2008 e nas Resoluções Normativas preconizadas pelo Conselho Nacional de
Experimentação Animal (CONCEA) e os princípios universalmente aceitos da ética da
experimentação animal, que estabelecem o procedimento para o seu uso científico.
§ 2º Para atingir seus objetivos o Biotério Central-UT/Inbio deverá:

1. Estabelecer procedimentos operacionais padronizados para as tarefas desenvolvidas no
biotério, desde as mais simples, como a limpeza das gaiolas, até as mais complexas como a
elaboração de planilhas de produção.

2. Monitorar periodicamente a qualidade sanitária dos animais mediante exames clínicos e
laboratoriais.

3. Atender as atividades didáticas e de pesquisa por meio de solicitação de animais
encaminhadas semestralmente (Formulário de Previsão de Utilização de Animais) e
devidamente aprovadas pelo Comitê de Ética no Uso de Animais – CEUA/UFMS.

4. Fornecer animais, saudáveis e manter elevados os padrões de qualidade sanitária desses
animais considerando o uso em pesquisa e a aplicabilidade dos resultados das pesquisas nos
diversos campos da medicina, biologia experimental e saúde pública.

5. Manter as instalações adequadas à saúde e ao conforto dos animais, de acordo com as
necessidades das diferentes espécies mantidas nesta área.

Resolução 160 (0140478)         SEI 23104.007057/2017-23 / pg. 1



6. Dimensionar as diversas colônias, de acordo com a solicitação e uso de animais.
7. Manter em reprodução um estoque mínimo para manutenção da genética animal, de acordo

com um fluxograma de criação e manutenção de animais de laboratório em cada semestre.
8. Oferecer assistência profissional qualificada, no âmbito da formação e atuação dos

servidores lotados neste setor, para orientar, assistir e apoiar as diversas atividades de
ensino, pesquisa e extensão, realizadas tanto na área de criação quanto no setor de
experimentação;

9. Desenvolver trabalhos de capacitação específica de pesquisadores e usuários envolvidos
nos procedimentos com animais de experimentação, salientando aspectos de trato e uso
humanitário com animais de laboratório.

10. Orientar, supervisionar e fiscalizar TODAS as atividades desenvolvidas, no âmbito do
Biotério Central – áreas de criação, administrativa, de controle sanitário e setor de
experimentação, assim como cancelar ou tomar providências frente às atividades
experimentais e/ou operacionais que não estiverem sendo desenvolvidas de acordo com as
normas internas e legislações em vigência.

11. Enviar relatórios periódicos do controle reprodutivo e sanitário dos animais à Direção do
Instituto de Biociências, assim como das atividades de experimentação.

12. Divulgar amplamente aos seus usuários as normas setoriais.
13. Cumprir e zelar pelo cumprimento deste regulamento.

 

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA FÍSICA

Art. 2º Para o desenvolvimento de suas atividades o Biotério Central– UT/Inbio utiliza uma área
total de 3.750 m², divididos em áreas e/ou setores distintos, cada qual com a sua finalidade:
Bloco 1: Área de Criação de Roedores:

São mantidas as colônias isogênicas e heterogênicas de camundongos (Mus musculus),
ratos (Rattus norvegicus), gerbil (Meriones unguiculatus) e hamster (Mesocricetus
auratus).
Possuem seis salas climatizadas de criação, uma sala de lavagem e esterilização de
materiais, uma sala de preparo de materiais, corredores de acesso, banheiros masculino e
feminino, depósitos de ração e insumos e Lavanderia.

Bloco 2: Área Administrativa,

Composto pela secretaria, a sala da chefia do biotério, sala da responsável técnica
veterinária, sala de técnicos, copa e banheiros masculino e feminino é destinada a execução
das atividades administrativas, de controle, acompanhamento e supervisão da rotina dos
outros setores e áreas.

Bloco 3: Setor de Experimentação Animal, Sala de Cirurgia, Laboratório e Sala de Criação de
Monodelphis

Setor de Experimentação Animal

De acordo com as características das diferentes linhas de pesquisa dos programas de pós-
graduação, é destinada a realização de experimentos que envolvam risco biológico classe I (NB
1), de acordo com as normas internas, e é composto por:

1.  Quatro salas destinadas à experimentação, depósito de insumos, depósito de ração, sala de

Resolução 160 (0140478)         SEI 23104.007057/2017-23 / pg. 2



lavagem e preparo de material e corredor de acesso.

Sala de Cirurgia Experimental

Destinada à realização de procedimentos cirúrgicos em atividades didáticas e de pesquisa,
devidamente aprovadas junto a CEUA e ao Biotério, de acordo com normas específicas,
constante do Manual de normas do Biotério (anexo deste regulamento);

Sala de Criação de Monodelphis

Destinada à criação de “gambás de laboratório” e manutenção desta colônia, proveniente da
Southwest Foundation for Biomedical Research em novembro de 2007.

Laboratório de Controle Sanitário e Sala de Quarentena

De uso exclusivo da área de criação, é destinado à realização de exames laboratoriais e coleta de
materiais biológicos, como rotina de controle sanitário realizado na área de criação de roedores e
de Monodelphis domestica. Os exames são realizados de acordo com a capacidade laboratorial
e de equipamentos existentes no laboratório.
A Sala de Quarentena está anexa ao Laboratório de controle sanitário e é destinada a quarentena
de animais oriundos de outras instituições.
Bloco 4 – Depósitos (98m²)

Possui sete recintos, adaptados para o armazenamento de insumos utilizados na área de
criação.

Parágrafo único: As diversas áreas do Biotério possuem funções e espaços distintos. A mudança
na estruturação física dos setores e de pessoal só poderá ser realizada após a autorização
expressa do Conselho de Instituto do Instituto de Biociências. Para solicitar alterações, o chefe do
biotério deverá anexar além da justificativa fundamentada, novas rotinas e procedimentos
operacionais padronizados que reforcem e documentem tal necessidade.
 

CAPÍTULO III

DAS ESPÉCIES PRODUZIDAS

Art. 3º O Biotério Central produz as seguintes espécies e linhagens: Rattus norvegicus (rato)
linhagem WISTAR; Mus musculus (camundongo) linhagens SWISS, BALB/c, C57BL/6 e
HAIRLESS; Mesocricetus auratus (hamster) linhagem Síria, Meriones unguiculatus (gerbil) e
Monodelphis domestica (gambá de laboratório).
§ 1º: além dessas espécies, o Biotério poderá se adequar ao recebimento de outras espécies e
linhagens, de acordo com a necessidade institucional, com o propósito de atender às novas
demandas.
§ 2º: É proibida a entrada de animais de outras instituições sem a prévia solicitação formal e
autorização da chefia do Biotério. Havendo necessidade de utilização de outra espécie animal e
sua manutenção no Biotério, o professor/pesquisador requisitante deverá solicitar à chefia do
Biotério, mediante Comunicado Interno e com a devida antecedência. Esta solicitação será
analisada e levará em consideração o parecer da Responsável Técnica Veterinária do Biotério
Central referente ao estado sanitário dos animais, local do alojamento e viabilidade do atendimento
à solicitação, entre outros aspectos.
 

CAPÍTULO IV
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DA LEGISLAÇÃO

Art. 4º A criação, o fornecimento e a utilização desses animais, no âmbito do Biotério Central
obedecem rigorosamente a Lei nº 11.794 de 08 de outubro de 2008 e nas Resoluções
Normativas - CONCEA, além das normas internas, constantes do Manual de Normas do Biotério
Central - UT/ Inbio.

 

CAPÍTULO V

DO CORPO TÉCNICO

Art. 5º O Biotério Central é constituído por um corpo técnico-administrativo, formado por:
Médico Veterinário, Biólogo, Técnicos de Laboratório/Biotério, Técnico de Laboratório/Patologia
Clínica e Assistentes de Laboratório.
Parágrafo único: A chefia do Biotério é exercida por servidor lotado no Biotério, indicado pela
Direção do Inbio, em consonância com o Artigo 9º da Resolução Normativa nº 6 do CONCEA
de 10/07/2012 referente à Lei 11.794 – que diz que este deverá ser profissional com
conhecimento na Ciência de Animais de Laboratório e apto a gerir a unidade visando ao bem
estar, à qualidade na produção, bem como ao adequado manejo dos animais dos biotérios.
Art. 6º São responsabilidades do Corpo Técnico:
Do Chefe do Biotério:

Gestão administrativa (Elaboração, Controle e Supervisão) das atividades administrativas
do Biotério Central, relacionadas a servidores, prestadores e usuários; a aquisição e
controle de materiais de consumo e permanente; as rotinas administrativas e operacionais e
ao fornecimento de animais;
Elaboração, controle e alteração dos procedimentos operacionais padronizados das
diversas áreas e/ou setores do Biotério Central – criação, administrativa, controle sanitário e
setor de experimentação;
Programação e desenvolvimento de técnicas de trabalho a fim de aprimorar a qualidade na
produção das diferentes espécies animais;
Divisão das atividades funcionais; análise e proposição de técnicas de trabalho que
favoreçam o melhor rendimento na operacionalização das atividades;
Supervisão do cumprimento das rotinas e procedimentos operacionais, no âmbito do
Biotério Central por parte dos servidores, prestadores e usuários.
Desenvolvimento de técnicas de trabalho que garantam segurança aos funcionários no
desempenho de suas atividades.
Supervisionar e cobrar o cumprimento, no âmbito do Biotério Central de normas
institucionais e legislações vigentes.

Do Médico Veterinário:

Responsabilidade Técnica Veterinária do Biotério Central-UT, perante o CRMV e o
CONCEA/MCTIC.  De acordo com o Artigo 9º da Resolução Normativa nº 6 do
CONCEA de 10/07/2012 referente à Lei 11.794 - o Responsável Técnico pelo Biotério
deverá ter o título de Médico Veterinário com registro ativo no Conselho Regional de
Medicina Veterinária da Unidade Federativa em que o estabelecimento esteja localizado e
assistir aos animais em ações voltadas para o bem-estar e cuidados veterinários."
Controle e Supervisão no cumprimento das rotinas sanitárias, procedimentos operacionais e
experimentais, no âmbito do Biotério Central, na área de criação, administrativa, controle
sanitário e setor de experimentação, por parte dos seus usuários, servidores e prestadores.
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Implementação e aquisição de animais para renovação da colônia ou novas linhagens.
Controle sanitário preventivo e clínico (enfermidades, agentes patogênicos, higiene) dos
animais e controle do ambiente e dos insumos da rotina diária do Biotério, conforme
programação: parasitológico - ecto e endoparasitas, perfil bioquímico e hematológico,
virológico, microbiológico – ambiente e insumos.
Coleta e envio de materiais biológicos, das diferentes colônias (matriz e estoque) para
exame laboratorial no próprio laboratório de controle sanitário e/ou para outras instituições.
Exame clínico geral dos animais retirados das colônias pelo técnico da área de criação e
realização de necropsia.
Análise dos resultados laboratoriais obtidos com emissão de parecer sobre possíveis
alterações ou manutenção das rotinas operacionais.
Controle da alimentação, hidratação e, se necessário, suplementação alimentar das colônias
existentes no Biotério.
Controle mensal das condições ambientais (temperatura e umidade) das salas de criação.
Controle da limpeza e desinfecção do Biotério Central.
Elaboração e encaminhamento de relatório técnico sobre o manejo sanitário das colônias.
Responsável pela capacitação do pessoal do Biotério no manejo sanitário das colônias
existentes.
Participação e acompanhamento semanal da rotina de criação e manutenção dos animais,
como forma de avaliação da eficácia operacional no controle sanitário.
Renovação de Contrato de Prestação de serviços para manutenção da AUTOCLAVE.
Auxiliar a Direção do CCBS na elaboração de croquis, plantas e apoio técnico
especializado nas reformas e construções da unidade.

Do Biólogo:

Seleção, orientação e acompanhamento dos métodos de Acasalamento das espécies (ratos,
camundongos SWISS, camundongos BALB/c, C57/Bl6, gerbil, hamster e gambá de
laboratório) existentes e novas a serem adquiridas, conforme demanda.
Acompanhamento e Controle reprodutivo das diferentes colônias - acasalamento, sexagem,
desmame e pesagem dos animais.
Controle da limpeza e desinfecção do Biotério Central.
Controle do cumprimento dos Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s) assim
como das rotinas diárias.
Planejamento, desenvolvimento e avaliação de programas de produção de diferentes
linhagens de animais, conforme a demanda específica dos diversos departamentos e
campus;
Acompanhamento do fornecimento de animais.
Elaboração e controle de fichas e planilhas de controle reprodutivo: taxa de natalidade e
mortalidade das espécies.
Confecção e controle de mapas de produção e estoque.
Controle e registro histórico dos animais.
Elaboração e encaminhamento à Direção do Inbio de Relatório técnico da produção das
colônias e fornecimento de animais.
Capacitação do pessoal do Biotério no manejo reprodutivo das colônias existentes
(reuniões semanais).
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Participação e acompanhamento semanal da rotina de criação e manutenção dos animais,
como forma de avaliação da eficácia operacional no manejo reprodutivo.
Auxílio na elaboração de croquis, plantas e apoio técnico especializado nas reformas e
construções do setor.

Dos Técnicos e Assistentes de Laboratório / Biotério:
Os Técnicos de Laboratório/Biotério e Assistentes de Laboratório desempenham atividades na
área de produção de animais - salas de Criação de Animais e setor de Lavagem, Desinfecção e
Esterilização de Materiais, no Setor de Experimentação e Laboratório de Controle Sanitário,
conforme contido no Manual de Rotinas e Procedimentos Operacionais do Biotério Central-UT/
Inbio.

 

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º O presente regulamento só poderá ser alterado pelo Conselho de Instituto do Instituto de
Biociências, ouvida a Chefia do Biotério.
Art. 8º Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Albert Schiaveto de
Souza, Diretor(a) de Instituto, em 31/10/2017, às 07:11,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0140478 e o código CRC
E9548FDB.

GABINETE DA DIREÇÃO DO INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.007057/2017-23 SEI nº 0140478
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