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Reunião: GT de Lista de Verificação 

Responsável: Simone Cavalher Machado 

Horário: 09:30 às 12:30 h Local: Sala da Biossegurança do IOC 

Participantes Rubens (IFF), Ricardo (IOC) e Simone (Farmangunhos) 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

Discutir o conteúdo da lista pensada para a Área Hospitalar 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

 

Rubens iniciou relatando que a lista a ser discutida foi criada a partir de uma reunião que 

contou com: 

Roberto Azevedo - Técnico da Segurança do Trabalho 

Rodrigo (integrante da CTBio) - INI 

Vladimir - Responsavél pelos equipamentos do INI 

Sheila - Segurança do paciente 

 

Rubens informou que dia 21 já terá uma nova reunião com estes mesmos componentes dia 

21 de Maio e que também no INI acontecerá uma outra com as mesmas áreas a fim de 

contribuir com mais informações. 

 

Rubens explicou que a lista “rascunhada” contempla o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA), o Programa de Saúde Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) bem 

como outras normativas.  

 

Simone comentou que é importante entender se as listas de verificação criadas irão 

contemplar somente questões relacionadas a biossegurança ou se será mais abrangente a 

fim de também contemplar itens relacionados ao PPRA, PCMSO, PGRSS entre outros. 
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Essa pauta será levada para a próxima reunião da CTBio dia 29. 

 

Simone perguntou o que contemplava a segurança do paciente e Rubens explicou que era 

um programa do Ministério da Saúde que atende 5 itens: higienização das mãos, queda de 

leito, identificação do paciente, úlcera por pressão e mais um item. No IFF este programa 

está inserido no Núcleo de Vigilância Hospitalar composto pela CCH (Comissões de 

Controle de Infecção Hospitalar), Biossegurança e Núcleo de Epidemiologia, realizando 

ações conjuntas. 

 

Foi observado que o “rascunho” elaborado continha como opção de resposta o item 

“parcialmente Atendido”. Este ponto foi um pouco discutido e foi lembrado que já havia 

sido definido que somente o Conforme, Não Conforme, Não se Aplica e Observação, 

deveriam estar contemplados. 

 

Rubens fez uma pequena apresentação e começamos a verificar o conteúdo da lista 

“rascunhada”. Foi lembrado que os itens que deveriam estar compostos na folha de rosto 

das listas, haviam sido definidos na reunião passada, como descrito na ata anterior. 

Também já havia sido definido que deveria constar um item que abrangesse os critérios 

utilizados para a confecção das listas e que estes seriam especificados em uma coluna que 

estaria localizada anteriormente a pergunta. Ricardo sugeriu que a primeira coluna poderia 

ser o número da pergunta e que o critério utilizado viesse em uma segunda coluna. 

Ricardo lembrou que, muito provavelmente, haverá alguma pergunta na lista que não fará 

menção a nenhum critério, porém, se a CTBio julgar necessário, esta poderá ser feita. 

Rubens explicou que a lista apresentada foi construída a partir da compilação de várias 

pesquisadas a partir de busca pela internet. Também informou que os assuntos que a 

compõe são bem abrangentes e que a partir das nossas reuniões estes serão selecionados e 

que adequaria a lista conforme já definido na reunião passada, com um quadro de 

critérios... 

 

Foi discutido o que ficaria definido como “conforme” e “não conforme” durante uma 

inspeção 

 

Rubens sugeriu que seria importante estar disponibilizado, junto com as listas que serão 

elaboradas, um texto explicativo de como a lista deveria ser aplicada, se o inspetor tem que 

estar acompanhado de algum trabalhador da instalação inspecionada, se ele pode/deve 

solicitar um documento que comprove alguns itens questionados, entre outros pontos. Essa 

questão foi discutida imaginando-se que esta lista será distribuída para o Brasil. 
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A partir das discussões acima citadas, verificamos cada pergunta que compunha a lista. 

 

Várias alterações foram sugeridas e discutidas.  Verificamos que muitos itens foram 

adicionados como afirmação. Foi solicitado que o Rubens trabalhe estes itens tornando-os 

perguntas. Foi também verificado que alguns itens podem ser omitidos, pois já estão 

contemplados em perguntas anteriores bem como foi sugerido que eles sejam rearranjados, 

ou seja: 

EPI - todas as perguntas que o contemple 

Higienização - todas as perguntas que a contemple...  

 

A reunião foi encerrada as 11:50. 

 

 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

Disponibilizar para o Rubens arquivo com as 

informações da folha de rosto conforme 

definidas na reunião de Abril. 

 

A lista será trabalhada juntamente com os 

componentes do IFF e INI 

 

Simone 
 

 
 

 
Rubens 

Dia 06 de Junho 

9:00 (próxima 

reunião deste GT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


