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Reunião: GT de Lista de Verificação 

Responsável: Simone Cavalher Machado 

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

Participantes 
Rubens (IFF), Ricardo (IOC), Rodrigo (INI), Bernardina 
(Biomanguinhos), Ingrid (ICTB) e Simone (Farmangunhos) 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

Elaborar listas de verificação que irão compor o projeto do Ministério da Saúde 

 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

 

Iniciamos a reunião informando que listas o Wim havia nos solicitados elaborar: 

Experimentação Animal, Insetário, NB 1, 2, 3 e 4, Área Hospitalar e Larga Escala. 

 

Simone informou que recebeu as listas de várias unidades: INI, Farmanguinhos, IOC, 

Bimanguinhos, Aggeu Magalhães, Gonçalo Muniz e Rondônia. 

 

Rodrigo informou que um outro funcionário do INI, Eduardo Porcino, que trabalha na área 

hospitalar, também contribuirá com este GT.  

 

Ficou decidido que seria criada uma lista única para NB1 e 2 e outra para NB3 e 4.  

 

Simone informou que em reunião anterior, Bernardina relatou que a CTNBio cobra, através 

da RN 18, que as CIBio reavaliem anualmente a classe de risco das instalações que 

manipulam OGM e que a Anvisa cobrou, em inspeção recente, que a Lista de Classificação 

de Risco fosse separada das demais. Desta forma, ficou acordado que também esta lista 

será elaborada.  

 

Ingrid sugeriu que a lista de verificação que será aplicada para experimentação animal 
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poderia também abranger a criação animal (desmame sexagem, trocas de gaiolas, 

manutenção dos animais, entre outros itens). Todos concordaram. Ela ficou de nos repassar 

as resoluções 15, 28 e 33 do CONCEA, que também serão utilizadas para a elaboração da 

lista. 

Ricardo sugeriu que seja incluído, como adendo na lista de verificação que será elaborada 

para insetário, o item infectório. Todos concordaram. 

 

Concordamos que serão utilizadas para a elaboração das listas, as seguintes normas:: 

 

As do CONCEA 

Resoluções ditadas pela CTNBio 

RN 32 

Diretrizes Gerais para o Trabalho em contenção com Agentes biológicos (2010) 

Manual de Segurança Biológica em Laboratório (2004) 

Manual de Insetário do IOC 

Manual de Insetário de Medicina tropical da CDC 

RDC 222 

 

Foi acordado que alguns itens dispostos na NR32 serão considerados nas listas, pois são 

também obrigatoriedades de biossegurança como as vacinações obrigatórias. 

 

Ficou acordado que não entrarão nas listas a serem elaboradas itens exclusivos da área de 

qualidade, como muitas das listas repassadas incluem. 

 

Ficou acordado que as primeiras listas a serem elaboradas serão: 

NB1 e 2 e a de Larga Escala -Bernardina vai começar a trabalhar nestas 

NB3 e 4 - Simone vai começar a trabalhar nesta 

Área Hospitalar - Rodrigo e Rubens vão começar a trabalhar nesta 

 

As demais serão trabalhadas após a próxima reunião. 

 

Ficou acordado que os dados abaixo irão compor a “folha de rosto” das listas a serem 

elaboradas: 

 

Instituição 

Unidade 

Área Inspecionada- local: prédio/sala 
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Equipe de inspetores 

Chefia da área inspecionada 

Acompanhante da inspeção 

(campo para assinatura ao lado) 

Nível de Biossegurança da área inspecionada: 

NB 1 (   )     NB 2 (    )   para a lista de NB1 e 2 

 

NB 3 (   )     NB 4 (   )    para lista de NB3 e 4 

 

Micoorganismo(s) manupulado(s)/armazenado(s) (Não OGM) 

 

Micoorganismo(s) manupulado(s)/armazenado(s) (OGM e seus derivados) 

 

Data da Inspeção  

 

Ficou acordado que a lista terá subitens como nas Diretrizes e Manual da OMS (acesso, 

instalações, equipamentos, práticas...) e que terá indicação dos critérios que serão 

enumerado em tabela, e suas referências citadas em coluna localizada antes da coluna que 

abrangerá as perguntas. Também foi acordado que, após a coluna de resposta, teremos uma 

coluna destinada as observações e que, como opção para as respostas das perguntas 

teremos os itens:  

(   ) Conforme, (   ) Não Conforme e (   ) Não se Aplica.  

  

 

 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

Os responsáveis elaborarão as listas e na 

nossa próxima reunião as mesmas serão 

trabalhadas por todos. 

Bernardina 

Simone 

Rubens 

Rodrigo 

Dia 14 de Maio 

9:00 (próxima 

reunião deste GT) 
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