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PROTOCOLO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ENTRE BIOTÉRIOS  

Objetivo: Este POP define e estabelece regras e recomendações para o transporte de 
animais entre o Biotério da FOB/USP e os demais Biotérios  

EXECUTANTE OPERAÇÃO 

PESQUISADOR 

1) Informar com pelo menos uma semana de antecedência a 

previsão de transporte de animais; 

2) Informar a quantidade de gaiolas que serão necessárias 

para o transporte dos animais#; 

3) Realizar o pagamento dos valores levantados para a 

manutenção dos animais na Seção de Biotério; 

4) Gerar o Guia de Transporte Animal (GTA) e obter o 

atestado Sanitário dos animais que serão adquiridos; 

5) Apresentar o comprovante de pagamento da GTA e 

atestado sanitário ao responsável pela Seção de Biotério; 

6) Recepcionar os animais para fazer a conferência e 

identificação dos mesmos. 

BIOTERISTA 

1) Verificar se o número de animais solicitados para transporte 

encontra-se de acordo com o autorizado pela CEUA; 

2) Autoclavar, embalar e identificar as gaiolas de transporte;  

3) Comunicar, com pelo menos uma semana de antecedência, 

ao setor responsável, a previsão de transporte dos animais; 

4) Providenciar toda a documentação necessária para o 

transporte de animais: nota fiscal (recibo de compra) ou 

termo de doação; atestado sanitário e a GTA. 

5) Orientar** o motorista sobre o manejo e bem estar de 

animais de laboratório, seguindo os cuidados e 

recomendações de transporte de carga viva*. 

6) Planejar o horário do transporte prevendo o tempo de 

percurso entre as localidades. 

# Calcular de acordo com a recomendação das Diretrizes do CONCEA 

 

** O veículo deverá ser higienizado antes e depois do transporte dos animais; 

** Assegurar climatização de 22ºC, conforto térmico, acústico e de iluminação; 

** Não utilizar qualquer tipo de som ambiente no veículo durante todo o trajeto do transporte; 

** Não transportar qualquer tipo de alimento ou se alimentar no carro durante todo o trajeto do 

transporte; 

** Após os animais estarem alojados no veículo, seguir o trajeto ao destino de entrega dos animais, 

sem paradas durante o percurso. 

 


