
A Equipe NUCAL/UFSJ pretende com este Guia orientar 

pesquisadores e alunos quanto à manutenção de animais 

de laboratório nos biotérios de experimentação. As 

medidas de boas práticas, conhecimento das legislações 

vigentes e biossegurança garantem a confiabilidade dos 

experimentos e visam à melhoria do bem-estar animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos Usuários: Os usuários dos animais fornecidos pelo 

NUCAL terão acesso à reserva e retirada dos mesmos 

apenas com o certificado de aprovação do protocolo da 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA)
1
. 

 

Dos funcionários: A Equipe 

NUCAL-UFSJ é composta pela 

coordenação, técnico e 

assitente de laboratório, pessoal 

de serviços gerais e médico 

veterinário institucional. Todos 

recebem treinamento contínuo e específico na área de 

Ciências em Animais de Laboratório.  
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Como submeter meu projeto 

para aprovação na CEUA-

UFSJ? 

Primeiramente, você deverá entrar 

na página da CEUA/UFSJ e 

preencher o formulário de 

submissão de projeto (extensão, 

ensino ou pesquisa) no link: 

https://ufsj.edu.br/ceua/formularios_de_submissao.php 

Em seguida, aguardar o parecer da CEUA-UFSJ sobre o 

projeto e, aí sim, você entrará em contato com o NUCAL-

UFSJ. 

Como solicitar animais ao NUCAL-UFSJ? 

Com o certificado de aprovação do protocolo CEUA você 

estará apto a realizar sua reserva de animais. O 

formulário para solicitação de animais encontra-se no 

link: https://ufsj.edu.br/nucal/reservas_e_retiradas.php 

Este formulário juntamente com o certificado de 

aprocação do protocolo da CEUA deverá ser 

encaminhado para o email: bioterio@ufsj.edu.br 

Lembre-se as reservas são realizadas para o semestre 

seguinte. Fique atento às datas para estas solicitações 

que serão disponibilizadas na página do NUCAL-UFSJ: 
https://ufsj.edu.br/nucal/ 

Por que existe apenas dois períodos anuais 

para solicitação de animais? 

Atualmente, o NUCAL-UFSJ funciona em um espaço de 

apenas 70m². As entregas de animais são feitas para toda 

a UFSJ. Devido à grande demanda, torna-se necessário 

um planejamento da produção de animais a fim de 

atender a todos. 
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Outra informação importante é que: 

 

Esse é o período de antecedência mínimo necessário 
para o planejamento de acasalamentos do NUCAL-UFSJ a 
fim de cumprir a meta de entrega de todos os protocolos 
CEUA aprovados! 
 

Por isso, programe-se quanto à entrega dos formulários 

(CEUA e NUCAL), desta forma o cronograma do seu 

experimento não ficará prejudicado! 

Infelizmente, o NUCAL-UFSJ não consegue permanecer 

com os animais até a idade de utilização em função do 

pequeno espaço. Por isso TODOS os animais deverâo ser 

retirados ao desmame (21 dias de idade) mesmo que 

sejam utilizados com idades mais avançadas. 

Cuidados com os animais de responsabilidade 

dos pesquisadores: 

✓ Limpeza das gaiolas 

✓ Água 

✓ Ração 

✓ Bem estar do animal antes durante e após os 

experimentos 
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80 dias do 
nascimento 

até a 
puberdade 

(1º cio) 

21 dias de 
prenhez 

21 dias até 
a 

desmama 

80+21+21 = 122 dias 

Horário de Funcionamento: 

Segunda à sexta: 07:00 às 11:00h 

13:00 às 17:00h 

Exceto recessos e feriados. 

 

Retirada de Animais: 

Terças e quartas: 8:00 às 11:00h 

 

Dúvidas e esclarecimentos: 

www.ufsj.edu.br/nucal   ou (32) 3379-4910 

 

Regras básicas de biossegurança preveem o 
uso de equipamentos de proteção individual 

(EPIs) específicos para a área
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. 
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Cuidados importantes! 
 

 

Temperatura ideal (24±2°C). 

 

O roedor tem hábito noturno, geralmente se 
utiliza o ciclo claro/escuro (12h/12h), mas 
pode ser ajustado de acordo com a 
necessidade do experimento. 

 

Roedores ouvem em frequência de 
ultrassons, sendo que, qualquer barulho 
rotineiro para nós pode ser estressante para 
o animal. Evite conversas paralelas e 
barulhos abruptos na sala de 
experimentação. 

 

O olfato dos roedores é um dos instintos 
mais bem desenvolvidos, por isso, evite 
perfumes e desodorantes com cheiro e 
maquiagem. 

 

Ratos são predadores naturais de 
camundongos, por isso, NUNCA aloje as 
duas espécies na mesma sala. O mesmo se 
aplica quanto ao tratador, sendo a mesma 
pessoa, deve primeiramente realizar os 
cuidados com camundongos e, após, os 
ratos. 

 
 Devido ao acúmulo de amônia liberado pela urina 

dos roedores, as trocas de gaiolas no NUCAL-UFSJ 
acontecem de 2 a 3 vezes por semana. Por isso 
ajuste a sua rotina, pois além de irritar as vias 
aéreas, esse odor pode causar sérios danos aos 
roedores e com isso prejudicar o experimento em 
andamento; 
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 Literaturas indicam a adaptação do roedor com o 

tratador experimental por um período de, no 
mínimo, 7 dias a 15 dias antes da realização do 
experimento, dessa forma o animal se habitua ao 
novo espaço físico, aos cheiros e ao manejo; 

 Nunca coma ou beba dentro de um biotério. 
 

           
 
 
 
 
Espera-se que esse Guia, por meio das noções 
básicas sobre animais de laboratório apresentadas, o 
auxilie na realização dos seus experimentos.  
A Equipe NUCAL-UFSJ agradece! 
 
Referências: 
 
1. RN 01, CONCEA, 09/07/2010 
2. Portaria 3.214, NR-6 do Ministério do Trabalho 
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LEMBRE-SE! 
Luvas, somente no manuseio 

de animais!! Nunca em 
contato com maçanetas, 

telefones e utensílios 
utilizados por outros usuários. 

= Resultados experimentais com qualidade 


