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PROCEDIMENTOS DE REABASTECIMENTO DE ÁGUA E RAÇÃO DAS GAIOLAS 

Objetivo: Este POP fixa condições, padroniza, define e estabelece regras e recomendações 

que devem ser aplicadas por funcionários envolvidos em atividades de reabastecimento de 

água e ração das gaiolas dos animais na Seção de do Biotério da Faculdade de Odontologia 

Bauru. 

EXECUTANTE OPERAÇÃO 

BIOTERISTA 

1) Procedimentos com a estação de troca:  

a) Ligar a estação de troca e aguardar;  

b) Realizar a descontaminação da área de trabalho com álcool 70%;  

c) Ligar a iluminação UV da estação de troca; 

d) Aguardar 15 minutos para a descontaminação da área de 

trabalho; 

e) Realizar todo o procedimento de troca dos bebedouros 

dentro da área de trabalho;  

 

2) Abastecimento de água e ração: 

a) Transportar os bebedouros limpos (autoclavados) em carrinhos 

apropriados da sala de estoque de materiais (sala de esterilização e 

descontaminação) para a sala de animais; 

b) Retirar uma gaiola do rack ventilado e colocá-la na estação de 

troca;  

c) Verificar a ficha de cada gaiola e os avisos deixados na sala pelo 

pesquisador para o funcionário;  

d) Retirar a tampa da gaiola, sem tocar na parte interna da tampa;  

e) Descontaminar as luvas com álcool 70%;  

f) Retirar o bebedouro e colocá-lo em carrinho para bebedouros 

usados que serão encaminhados para a seção de higiene e 

esterilização;  

g) Descontaminar as luvas com álcool 70%;  

h) Verificar se o bebedouro está bem tampado e testar se está correta 

a vazão de água; 

i) Colocar o bebedouro no local apropriado para bebedouro na grade 

das gaiolas, tomando o cuidado de verificar algum aviso do 

pesquisador quanto a não mexer na água; 

j) Verificar se a gaiola esta abastecida com ração, caso necessário, 

reabastecer com mais ração; 

k) Fechar a gaiola com a tampa;  

l) Retornar a gaiola ao local de onde foi retirada da estante ventilada;  

m) Registrar qualquer ocorrência no relatório de ocorrências que se 

encontra em cada sala de animais;  

n) Repetir os procedimentos acima para todas as gaiolas existentes na 

sala; 

o) Descontaminar as luvas antes de manusear qualquer material limpo 

após ter manipulado material sujo ou a parte externa das gaiolas;  

 



Bioterista 

p) Transportar as gaiolas sujas para o corredor, de onde serão levadas 

para a sala da antecâmara e transferidas para a seção de 

higienização e esterilização; 

q) Realizar a higienização da sala.  

 

3) Abastecimento da sala: 

a) Abastecer a sala com fichas de identificação e suportes para fichas 

b) Abastecer a estante com sacos de lixo branco hospitalar 

 

 Material Necessário: Óculos de proteção; Luva de procedimento; Jaleco de manga longa; 

Sapato fechado; Calça comprida; Álcool 70%.  

 Solicitar orientação da chefia sempre que houver dúvidas na execução dos procedimentos 

Referências: 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 

 


