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SAVE – 03/2020            Campinas, 13 de maio de 2020. 
 
 

Aos usuários de Biotérios da UNICAMP 

Ref.: Responsabilidade Técnica em Biotérios 
 
 

O Serviço de Apoio Veterinário Especializado vem, por meio deste, apresentar as atribuições 

dos Médicos Veterinários Responsáveis Técnicos (RTs) junto aos biotérios da UNICAMP: 

 

• Supervisionar o cuidado adequado dos animais mantidos na Instituição, a fim de que 

permaneçam sob monitoramento; 

• Desenvolver ações de medicina veterinária preventiva; 

• Orientar quanto ao controle, o diagnóstico e o tratamento de doenças, quando 

necessário; 

• Orientar quanto aos procedimentos operacionais padrões (POPs) que tenham relação 

direta ou indireta com a manutenção e experimentação animal; 

• Participar de cursos e atualizações sobre ciência de animais de laboratório; 

• Orientar todos os usuários de biotério quanto à importância de realizar cursos e 

atualizações na área; 

• Orientar quanto às instalações apropriadas ao alojamento dos animais, observando as 

condições gerais do micro e macro ambiente; 

• Orientar quanto ao fornecimento de insumos de qualidade e em quantidade suficiente; 

• Orientar quanto aos equipamentos necessários à execução das atividades do biotério; 

• Promover a instrução e divulgação de normas, instruções, leis e regulamentos nacionais e 

internacionais pertinentes; 

• Orientar os técnicos e pesquisadores quanto aos cuidados para com os animais; 

• Garantir a adoção e implantação de procedimentos humanitários de eutanásia; 

• Orientar para que o transporte dos animais seja realizado em condições adequadas; 

• Manter-se atualizado quanto ao conhecimento de zoonoses e normas de biossegurança 



Universidade Estadual de Campinas 
Serviço de Apoio Veterinário Especializado / SAVE 

2 UNICAMP – CIDADE UNIVERSITÁRIA ZEFERINO VAZ – CAMPINAS/SP 

 

 

para manter a rotina de trabalho de acordo com as normas de segurança ambiental; 

• Orientar quanto à importância da implantação de uma Comissão Interna de Biossegurança 

(CIBio) em cada unidade; 

• Orientar quanto à importância do Programa de Controle Integrado de Pragas da Instituição; 

• Visitas periódicas às dependências da Instituição, visando promover a manutenção de 

animais sadios, em condições físicas e higiênico-sanitárias ideais, gerando um relatório 

com observações e propostas de ação, quando necessário; 

• Desenvolver programas de monitoramento e controle sanitário, estabelendo vazio 

sanitário de forma periódica ou quando necessário; 

• Orientar quanto ao controle genético dos animais geneticamente modificados; 

• Acompanhar o bem-estar dos animais a partir da avaliação de parâmetros 

comportamentais essenciais no reconhecimento de sinais de desconforto, dor, sofrimento 

ou doença, devendo intervir nestas condições e estabelecer o ponto final humanitário; 

• Orientar quanto à importância da realização de período de aclimatação (10-14 dias) e 

quarentena nos animais recém-adquiridos; 

• Orientar quanto à importância da realização de controle sanitário nos animais recém-

adquiridos; 

• Emitir Atestado Sanitário para o adequado transporte de animais; 

• Emitir receitas para aquisição de medicamentos de uso veterinário e/ou controlado para 

animais de laboratório; 

• Orientar quanto ao armazenamento e controle adequado dos medicamentos de uso 

controlado. 

 
 
 

Atenciosamente, 
 

SAVE 


