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PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAC    DOS BEBEDOUROS  

Objetivo: Este POP define e padroniza procedimentos e conduta dos bioteristas para limpeza 

dos bebedouros da Seção de Biotério, da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade 

de São Paulo. 

Executante Operação 

BIOTERISTA 
 

 

1) Os bebedouros sujos retirados das salas dos animais devem ser 

levados, em carrinho apropriado, para sala de higienização, para 

serem submetidas ao processo de higienização.  

2) Desmontar o bebedouro na bancada de higienização, jogando toda 

água na pia;  

3) Os bicos de cada frasco devem ser retirados e separados para 

posterior higienização; 

4) Os frascos são lavados, um de cada vez, em água corrente (embaixo 

da torneira),com o auxilio de uma escova própria para lavar garrafas, 

com cerdas de plástico ou aço e com detergente neutro; 

5)  Os bebedouros ficam imersos em baldes com detergente neutro; 

6)  Enxaguar a parte externa e a interna por no mínimo            

7) Deixar secar e guardar ou envazar e enviar diretamente para 

esterilização; 

8) Envazar os bebedouros com água filtrada; 

9)  Em seguida, Iniciar a higienização dos bicos; 

10) Os bicos devem ser lavados um de cada vez, em água corrente com 

o auxilio de uma escova e detergente neutro; 

11) A rolha deve ser colocada de molho em solução de detergente neutro 

por no mínimo 10 minutos; 

12)  Enxaguar as rolhas, deixar secar e guardar; 

Cuidados: Usar EPI (Usar roupa apropriada e calçado fechado; quando necessário utilizar 
óculos de proteção e avental); Luva de látex; Jaleco; avental: Sapato fechado; calça comprida; 

Detergente; Água; Escova; esponja.  

 
#A higienização dos bebedouros é r ali ada uma     por   mana. 

Referências: 
a) e-Book -Normativas do Concea - Lei, Decreto, Portarias, Resoluções Normativas e Orientações 

Técnicas - 3ª Edição. 2016.  
https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/institucional/concea/arquivos/publicaco
es/ebook-normativas.pdf 

b) e-Book - Guia Brasileiro de Produção, Manutenção ou Utilização de Animais em Atividades de 
Ensino ou Pesquisa Científica.  

https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/institucional/concea/arquivos/publicaco
es/Fasciculo-02.-Roedores-e-Lagomorfos-2019.pdf 

c) Neves, Silvânia M. P. Manual de cuidados e procedimentos com animais de laboratório do Biotério de 

Produção e Experimentação da FCF-IQ/USP / Silvânia M. P. Neves [et al.]. -- São Paulo : FCF-
IQ/USP, 2013. DOI:10.11606/9788585285098 

 

https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/institucional/concea/arquivos/publicacoes/ebook-normativas.pdf
https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/institucional/concea/arquivos/publicacoes/ebook-normativas.pdf
https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/institucional/concea/arquivos/publicacoes/ebook-normativas.pdf
https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/institucional/concea/arquivos/publicacoes/ebook-normativas.pdf
https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/institucional/concea/arquivos/publicacoes/Fasciculo-02.-Roedores-e-Lagomorfos-2019.pdf
https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/institucional/concea/arquivos/publicacoes/Fasciculo-02.-Roedores-e-Lagomorfos-2019.pdf

