
 

 

 

Sistema de Gestão da Qualidade–

SGQ VPPCB 

 
 Vice-Presidência de Pesquisa e 

Coleções Biológicas - VPPCB 

 
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 

 

Data: 7/06/2019 Página 1 / 2 

 

  
  

 

Reunião: GT de Lista de Verificação 

Responsável: Simone Cavalher Machado 

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

Participantes Ricardo (IOC), Ingrid (ICTB) e Simone (Farmanguinhos) 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

Dar continuidade a elaboração das listas de verificação que irão compor o projeto do 

Ministério da Saúde. 

 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

 

Simone iniciou a reunião discutindo a lista de verificação formulada para atender inspeções 

de biossegurança em instalações NB 3. 

Ela informou que, após consultar os documentos utilizados como referência ( Diretrizes 

Gerais para o Trabalho em Contenção com Agentes Biológicos, Ministério da Saúde (MS), 3a 

Edição, 2010;  Manual de Segurança Biológica em Laboratório, Organização Mundial de Saúde 

(OMS), 3a Edição, 2004; Resolução Normativa No 18, Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança (CTNBio), 2018; Biocontenção – O Gerenciamento de Risco em Ambientes de Alta 

Contenção Biológica NB3 e NBA3, Ministério da Saúde (MS), 2015), encontrou algumas dúvidas 

para formular algumas perguntas.  

As dúvidas eram em relação a: chuveiro de emergência e lava olhos; autoclave, acesso ao 

laboratório, centrífuga, coifas, EPI, resíduos e questões relacionadas a saúde do trabalhador. Desta 

forma, juntos, foram consultados os documentos acima referidos, e discutimos esses pontos. 

Ao fim da reunião Simone ficou de considerar os pontos abordados e elaborar as perguntas em cima 

do que foi discutido. 
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Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

Para a próxima reunião Simone retornará 

com a lista de verificação, para NB3, 

completa 

 

Simone solicitará, por whats App, que sejam 

enviadas, caso o componente responsável 

pela lista relacionada a área hospitalar 

(Rubens) e ao NB1 e 2 (Bernardina), as 

listas já elaboradas, para que na próxima 

reunião todas sejam discutidas, a fim de não 

atrasar “suas entregas” pois, em Julho, os 

responsáveis pelos GT terão que apresentar, 

para a CTBio, o andamento dos trabalhos. 

Simone 

 

Dia 17 de Junho 

9:00 (próxima 

reunião deste GT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


