
 

 

 

Sistema de Gestão da Qualidade–

SGQ VPPCB 

 
 Vice-Presidência de Pesquisa e 

Coleções Biológicas - VPPCB 

 
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 

 

Data: 19/09/2018 Página 1 / 8 

 

  
  

 

Reunião: GT  de Transporte de material biológico 

Responsável: Bernardina Penarrieta Morales 

Horário: 09:30 às 12:00 h Local: Sala 117 - Castelo 

Participantes 

Bernardina Penarrieta Morales (Bio-Manguinhos); 

Harrison Magdiner Gomes (IOC); 

Ricardo Machado (IOC); 

Rodrigo Paes de Almeida CIBio (INI);  

Denise Torres da Silva (Bio-Manguinhos); 

Leonardo CIBio (INCQS); 

Luciana (Substituta do Rubens Barrozo) (CIBio IFF). 

OBS.: Justificaram ausência Andressa G de Souza Pinto (CIBio Bio-

Manguinhos) e Rubens Barrozo (CIBio IFF). 
 

PAUTA PROPOSTA 

 

1. Estabelecer propostas para Transporte de material biológico intrainstitucional e 

interinstitucional. 

PONTOS DISCUTIDOS 

- Material ou proposta a ser gerado pelo grupo de trabalho; 

- Maletas isotérmicas para transporte intrainstitucional (dentro do campus); 

- Compra de materiais; 

- Padronizar recomendações para transporte interinstitucional; 

- Treinamento; 

- Status do procedimento atual nas CIBios em relação a transporte de material biológico; 

- Apresentação referente a transporte de material biológico (Anexo em pdf.); 

- Outros pontos abordados no decorrer da apresentação da Denise (CIBio/NBIOS Bio-

Manguinhos); 

- Outros. 
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Grupo de trabalho: Transporte de material biológico 

MEMÓRIA DA REUNIÃO  

Bernardina deu início a reunião e informou que o grupo tem por objetivo elaborar um 

documento, Wim recomendou que, pode ser manual, guia ou POP. A responsável pela 

CQUALI fornecerá a máscara para esse documento. Bernardina apresentou de forma 

resumida os itens abordados nos treinamentos, assim como, as normativas e 

regulamentações que devem ser seguidas no transporte de material biológico. Os itens 

estão descritos em observações complementares no fim da ata. 

Material a ser gerado pelo grupo de trabalho: 

No decorrer da reunião conclui-se que um guia orientativo seria uma boa alternativa, este 

deverá ser bem amarrado, com passo a passo descrevendo o processo para transporte de 

material biológico. Ricardo mencionou que é necessário um documento completo e 

finalizado (deixar bem mastigado) pois algumas unidades/laboratórios não teriam como 

escrever um específico para sua área. 

Maletas isotérmicas para transporte intrainstitucional (dentro do campus): 

Foi mencionado que o modelo de maletas isotérmicas da marca Termolar, utilizado em 

Bio-Manguinhos, saiu de linha. Denise informou que a equipe do núcleo de biossegurança 

(NBIOS) está muito preocupada com esta questão, pois Bio-Manguinhos não possui em 

estoque. Segundo Ricardo, uma possibilidade mais econômica para a instituição e que, 

devido ao quantitativo, pudesse levar os fornecedores a disponibilizar excepcionalmente 

caixas com travas, seria realizar uma compra coletiva, pois essa é uma preocupação geral 

na Fiocruz. 

Compra de materiais: 

Outra questão apontada foi a necessidade da Padronizar e especificar compra de materiais, 

tais como, caixas triplas e maletas isotérmicas para transporte de material biológico. 

Ricardo sugeriu que este tipo de compra pode ser compartilhada com o intuito de reduzir os 

custos destes produtos, Bernardina informou que em Bio-Manguinhos os laboratórios que 

realizam com maior frequência transporte de material biológico planejam a quantidade 

necessária via POM, Denise completou informando que há um setor em Bio-Manguinhos 

que é responsável pelo contrato com empresa terceirizada que realiza os transportes e 

fornece as embalagens para as áreas que realizam envios com menor frequência. 

Ricardo e Harison relataram que atualmente no IOC os pesquisadores contratam empresas 

para fazer este tipo de transporte. Denise informou que em Bio-Manguinhos o transporte 

internacional é realizado por empresa contratada (World Courier), no entanto o transporte 

Nacional é realizado da mesma forma que o IOC. Denise ressaltou que é responsável pelo 

treinamento e assessoria às áreas com relação ao transporte de material biológico, 
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auxiliando na classificação do material, acondicionamento, sinalização das caixas e 

elaboração de parte da documentação. Outros colaboradores treinados do NBIOS também 

estão aptos a realizar este suporte na sua ausência. 

Padronizar Recomendações para transporte interinstitucional: 

Denise relatou que há dois tipos de transporte: aéreo e terrestre e que a classificação da 

amostra biológica seria o primeiro passo para definir o tipo de carro, embalagem, 

sinalização e documentação. Bernardina, Harrison, Ricardo e Denise entendem que de 

qualquer forma, mesmo tratando-se de transporte aéreo há necessidade de um percurso por 

via terrestre, e que deve atender a legislação da ANTT (Agência Nacional de Transportes 

Terrestres). Foi abordada a questão da possibilidade de contrato de carro específico, de 

acordo com as regulamentações para transportar material biológico, Ricardo sugeriu 

verificar se a DIRAC / Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic) - Fiocruz 

possui este tipo de carro. Denise lembrou que para transportar material classificado como 

UN2814 (categoria A) deve-se utilizar veículo de carga, sinalizado e o motorista deve ter 

treinamento para transporte de cargas perigosas. No caso de transporte de material 

classificado como UN 3373 (categoria B), não há essa exigência, caso sejam cumpridas as 

definições da instrução de embalagem correspondente.  

Treinamento: 

Bernardina levantou a questão da necessidade de treinamento específico (por empresa 

credenciada pela ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil) para os envolvidos em 

transporte aéreo de material biológico, e que estes treinamentos são dispendiosos. Denise 

informou que é obrigatório o treinamento dos colaboradores que participam desde o 

preparo do material até o envio/despacho de amostras classificadas como UN2814 

(categoria A). Ricardo sugeriu que poderia ser escolhido um integrante de cada CIBio (ou 

outro setor da Unidade) para ser treinado e o mesmo prestaria assessoramento necessário 

para os pesquisadores da sua unidade. Sugeriu também que a CTBio/Fiocruz pode solicitar 

um voluntário de cada CIBio e definir o número de pessoas para serem treinadas. Denise 

sugeriu que pode ser seguido o procedimento do NBIOS, que consiste em treinar dois 

integrantes de cada laboratório que realiza este tipo de transporte de material biológico. 

Ricardo informou que treinar uma pessoa por laboratório em todas as Unidades seria muito 

oneroso para a instituição. Denise acrescentou que para o transporte intrainstitucional 

(dentro do Campus) e interisntitucional terrestre, não há exigência de treinamento por 

empresa específica, podendo ser realizado um treinamento interno sem custos para a 

Instituição. 

Status do procedimento atual nas CIBios em relação a transporte de material 

https://portal.fiocruz.br/coordenacao-geral-de-infraestrutura-dos-campi-cogic
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biológico: 

Surgiu a necessidade de entender como é realizado atualmente este processo em cada 

CIBio ou unidade. Para entender a realidade de cada instituição, Ricardo recomendou 

solicitar à CTBio realizar uma enquete via e-mail e entender como está sendo realizado o 

processo de transporte de material biológico nas unidades, isto poderá embasar este GT 

para que possa planejar uma ação eficaz. Foi comentado que a ENSP e o Politécnico 

Joaquim Venâncio não possuem CIBio, no entanto possuem núcleo de biossegurança.  

Documentação: 

Ricardo levantou a questão da responsabilidade de quem assina a documentação e que para 

respaldar o responsável escolhido, um integrante treinado de cada CIBio (ou outro setor) 

deve ser elaborada uma declaração do pesquisador juridicamente fundamentada, para 

respaldar o responsável treinado da CIBio, isto é, isentá-lo de qualquer material não 

declarado, pois o mesmo terá que assinar a documentação necessária exigida na 

regulamentação para o envio de material biológico. A declaração do pesquisador 

juridicamente fundamentada deverá detalhar os graus de culpabilidade dos integrantes do 

processo, tais como, preparo de material e preparo de embalagens. Harrison sugeriu que 

deve ser elaborada uma lista de verificação detalhada, passo a passo, e que a mesma deverá 

fazer parte da declaração a ser assinada. O responsável da CIBio (ou outro setor) deverá 

verificar se todos os passos foram corretamente seguidos, e desta forma evitar 

procedimentos errados, tais como, colocar gelo seco dentro do canister. Harrison ressaltou 

que a lista de verificação seria uma documentação interna, e deve ser realizado treinamento 

deste documento, Ricardo e Bernardina entenderam que será um POP.  

Objetivos do GT: 

Bernardina ressaltou que o primeiro passo do GT será elaborar e padronizar a 

documentação, tais como, lista detalhada, declaração do pesquisador para atender a 

regulamentação e a declaração juridicamente embasada, para o qual será necessário 

consultar o jurídico de Bio-Manguinhos ou da Fiocruz, Bernardina ficou responsável em 

verificar a possibilidade do jurídico de Bio-Manguinhos assessorar na elaboração desta 

declaração. Denise acrescentou que nesta primeira etapa deve ser inserido o levantamento 

de como é realizado atualmente o transporte de material biológico pelas unidades da 

Fiocruz. 

Entende-se que nem todas as unidades possuem núcleos de Biossegurança e CIBio por esse 

motivo um dos objetivos será desenvolver POP para facilitar estas unidades.  

Denise sugeriu disponibilizar cartilha desenvolvida no procedimento do NBIOS de Bio-

Manguinhos para padronizar o transporte intrainstitucional (dentro do Campus). Bernardina 
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comentou que o responsável pela entrega da caixa pode direcionar o pesquisador a procurar 

o assessoramento da CIBio (ou setor responsável) da sua unidade, e poderia distribuir a 

cartilha orientativa (entregar a cartilha junto com a caixa tripla), ressaltou que a cartilha 

está em processo de revisão e será necessário realizar a impressão. Ricardo comentou que a 

Fiocruz possui uma gráfica e se poderia verificar a possibilidade de acionamento da 

mesma. 

A pedido de Bernardina Denise iniciou a apresentação referente a transporte de 

material biológico (Anexo em pdf.): 

No decorrer da apresentação Denise informou que adquiriu experiencia no NBIOS de Bio-

Manguinhos, principalmente no transporte aéreo e terrestre, no entanto não possui 

experiência no transporte marítimo. Rodrigo do INI informou que existe um projeto onde o 

INCQS, INI e outras unidades terão participação com atividades envolvendo transporte de 

material biológico por via marítima, com envolvimento da Marinha. Dentre as regiões 

envolvidas foram mencionadas Manaus, Amazonas, Matogrosso entre outras. Denise 

acrescentou que para este modal de transporte, deve-se seguir a regulamentação da 

ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários). 

Denise explicou a importância da aquisição da IATA, Bernardina completou que a mesma 

é atualizada anualmente. Denise explanou que a classificação correta dos artigos perigosos 

é muito importante, neste contexto apresentou a Classe 6 “Substâncias Tóxicas e 

Infecciosas” e a Divisão 6.2 “Substância Infectante”. Bernardina ressaltou que esta é a 

classe e divisão que serão abordados pelo GT. 

Os pontos abordados por Denise encontram-se na apresentação, cedida pela mesma (Anexo 

em pdf.).  

Outros pontos abordados no decorrer da apresentação da Denise: 

- Necessidade de abordar questões concernentes ao transporte de animais para 

experimentação dentro do campus. O grupo entendeu que poderia ser abordado como 

segunda parte deste GT assim como transporte marítimo. 

- Modelo de caixa para transporte de animais de experimentação do biotério até o 

laboratório; especificar e encontrar fornecedor; 

- Custo das caixas triplas; 

- Recomendar usar canister ou Bag de plástico na maleta de transporte e fazer os testes das 

maletas, para verificar o travamento em caso de queda da bancada, aproximadamente 1 

metro de altura. 
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Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Solicitar a CTBio entrar em contato com as 

CIBios via e-mail, para requerer procedimento 

adotado pelas respectivas Unidades para a 

realização do transporte de material biológico. 

Baseados nessas informações poderão ser 

realizadas as atualizações necessárias. Esta 

ação deve ser direcionada pela CTBio. 

(Sugestão Bernardina preparar 

enquete/questionário para que a CTBio 

encaminhe via e-mail junto às 

CIBios/unidades, entende-se que o retorno será 

mais rápido). 

2. Elaborar declaração do pesquisador para passar 

ao jurídico; 

3. Fechar regras no passo a passo; 

4. Verificar se a DIRAC/Cogic possui veículo de 

carga que atenda a resolução; 

5. Averiguar que unidades disponibilizam as 

caixas, para serem pontos focais e informar 

quem são os responsáveis pelo 

assessoramento. Por Exemplo, no IOC o 

almoxarifado armazena as caixas triplas; 

6. Treinar as equipes de apoio, pertinentes, para 

que informem quem é responsável pelo 

assessoramento no transporte de material 

biológico, por exemplo: CIBio ou outro setor;  

7. Sugerir comunicados, envolvendo transporte 

de material biológico, por e-mail via CTBio e 

entrega de documento a cada chefe de 

 
A definir na 

próxima reunião 

 
A definir 

na 
próxima 

reunião 
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laboratório com comprovante de entrega; 

8. Ricardo recomendou que este tema seja 

abordado na reunião da CTBio; 

9. Disponibilizar apresentação da Denise em pdf., 

no site da CTBio com o de acordo de Wim 

(Denise disponibilizou a apresentação em pdf.) 

 

 

Observações complementares 

 

PROGRAMAS DE CURSOS PARA TREINAMENTO DISPONÍVEIS NA INTERNET 

1. Aspectos legais e treinamento de pessoal envolvido no transporte de material 

perigoso; 

2. Responsabilidade pelo embarcador, courier e companhia aérea; 

3. Definição e classificação de substância infecciosa; 

4. Proibições; 

5. Aplicação do regulamento; 

6. Instruções de embalagem; 

7. Regulamento para marcação e etiquetas de embalagens; 

8. Reporte e informação em caso de acidente; 

9. Legislações nacionais sobre o transporte de material biológico 

 

Legislações nacionais e normativas sobre o transporte de material biológico 

 

• - ABNT NBR 7500 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento de produtos. 2018. 
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• - ABNT NBR 7503 - Transporte terrestre de produtos perigosos - Ficha de 

Emergência e Envelope-características, dimensões e preenchimento. 2018. 

• - ABNT NBR 9735 - Conjunto de equipamentos para emergências no transporte 

terrestre de produtos perigosos. 2017. 

• - Instrução Normativa nº 4 de 1996 (CTNBio) - Normas para o transporte de 

Organismos Geneticamente Modificados. 

• - Instrução Normativa n° 05 de 5 de maio de 2012 (IBAMA) – Procedimento 

transitório de autorização ambiental para o exercício da atividade de transporte 

marítimo e interestadual, terrestre e fluvial, de produtos perigosos. 

• - Manual de vigilância sanitária sobre o transporte de material biológico humano 

para fins de diagnóstico clínico – Anvisa – 2015. 

• - RDC n° 20 de 10 de abril de 2014 (ANVISA) – Regulamento sanitário para o 

transporte de material biológico humano. 

• - Resolução n° 5232 de 14 de dezembro de 2016 (ANTT) e seus anexos – Instruções 

complementares ao regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos. 

• - Resolução nº 168 de 14 de dezembro de 2004 (CONTRAN) e suas alterações - 

Normas e Procedimentos para a formação de condutores. 

• - ANAC Instrução Suplementar - IS 175-004 B 

• AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (BRASIL). Regulamento Brasileiro 

da Aviação Civil – RBAC nº175. Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves 

Civis. 2018. 

• AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (BRASIL). Instrução Suplementar – 

IS nº 175-001, Revisão F. Orientações para o transporte de artigos perigosos em 

aeronaves civis. 2018. 

• AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (BRASIL). Instrução Suplementar – 

IS nº 175-002, Revisão E. Curso de artigos perigosos para pessoal envolvido com 

transporte aéreo. 2018. 
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Ata elaborada por Bernardina e corrigida por Ricardo e Denise. 

 

 


