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Resumo
Com os objetivos de elaborar e implantar Procedimentos Operacionais Padronizados, os
POP’s, conforme normas internacionais, nas áreas de criação de ratos e camundongos
do CEMIB/UNICAMP, a fim de submeter tais protocolos à avaliação da AAALAC
Internacional, bem como a utilização dos mesmos como ferramenta para formação de
recursos humanos na área da Ciência em Animais de Laboratório, foram elaborados e
implementados POP’s, nas áreas de criação do CEMIB de acordo com as atividades
técnicas previamente estabelecidas. Tais protocolos foram redigidos visando submissão
a acreditação da AAALAC. Os POP’s permitiram reavaliar as atividades técnicas para a
padronização de métodos e procedimentos no manejo dos animais nas áreas de criação
do CEMIB; criar uma ferramenta de treinamento para novos membros da equipe e
assegurar que todos os técnicos executem os procedimentos da mesma maneira,
reduzindo o número de animais utilizados. A validação dos POP’s foi realizada
mediante o controle de qualidade animal, através de testes laboratoriais nas áreas de
controle ambiente, genético e sanitário. O POP contribui como uma importante
ferramenta para a construção da qualidade na Ciência em Animais de Laboratório e
propicia o estabelecimento de um programa de formação de recursos humanos na área
de bioterismo, devendo ser utilizado de modo contínuo, mesmo diante de ações
consideradas simples, por profissionais comprometidos e em busca de resultados
comuns, que estejam envolvidos com o que se propõe a instituição e possam cooperar e
envolver toda a equipe, participando dos processos para melhoria de seu próprio
trabalho e daquele que é oferecido.
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