Orientações para “Estrutura Física e Ambiente de Roedores e Lagomorfos mantidos
em instalações de instituições de ensino ou pesquisa científica” do Guia Brasileiro de
Produção, Manutenção ou Utilização de Animais em Atividades de Ensino ou Pesquisa
Científica
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 15, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013.
Classificação:
OB - Obrigatório
Considera-se item OBRIGATÓRIO
R – Recomendado.
Considera-se item RECOMENDÁVEL aquele que consta como recomendação nas
portarias, resoluções, orientações técnicas e Guias de Boas Práticas do CONCEA.

Descrição do Item

Classificação

Enquadramento
Legal

ÁMBIENTES FÍSICOS
Áreas de Apoio
A instalação animal possui área administrativa?
Possui área de recepção de pessoal (usuários e
visitantes)?
Em caso de instalação animal de produção, o
ingresso de animais se dá por área de recepção de
animais e quarentena?
Áreas de Serviço
Possui área de higienização (lavagem, desinfecção
ou Esterilização de materiais)
Esta área é separada fisicamente da área de salas
de animais?
Os sanitários estão localizados fora das áreas
controladas e de criação?
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As salas de animais são separadas por espécie?

OB

Possui vestiários
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A eutanásia é realizada em um espaço específico
e separado das salas de animais?
Depósitos
Possui depósito para estocagem de ração e
forragem?
Alimentos e forração são armazenados em
estrados, pallets ou estantes, de modo que não
tem contato com o piso ou paredes?
Possui área para depósitos de resíduos isolada das
demais áreas?
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Possui câmara fria ou freezer para
acondicionamento de carcaças antes da
destinação final?
Detalhes Construtivos
As paredes, pisos e tetos são de materiais que
possibilitam a adequada higienização e
desinfecção?
Possui grupo gerador próprio para fornecimento
emergencial de energia elétrica?
Possui sistema de iluminação com fotoperíodo
regulável nas áreas controladas e salas de animais
(roedores e lagomorfos)?
Ambiente
Existe controle de temperatura e umidade nas
salas de animais?
Existe monitoramento com registro das
temperaturas e umidade das salas de animais?
Existe sistema de ventilação e exaustão de ar nas
salas de animais
BIOSSEGURANÇA
O pessoal que ingressa nas áreas controladas
utiliza equipamentos de proteção individual?
Informações gerais
Na instalação animal de produção existe um
manual de Procedimentos Operacionais Padrão
(POPs)
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