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Reunião: GT de Lista de Verificação 

Responsável: Simone Cavalher Machado 

Horário: 09:30 às 12:00 h Local: Sala CIBio IOC 

Participantes 
Ricardo Machado (IOC), Simone Cavalher (VPPCB) e Ingrid Dare 
(ICTB) 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

Avaliar a pré-lista de verificação a ser aplicada para inspeção das instalações NB 1 e 2 

PONTOS DISCUTIDOS 

Dando continuidade a análise da lista de verificação para inspeção em instalações NB1 e 2 

foram discutidos/revisados o item 4 da pré-lista construída. 

 

Foram alteradas as seguintes perguntas relativas ao item 4 definido como “Documentação, 

Prática e Procedimento”: 

 

Existe evidência de que ao final dos procedimentos executados nas Cabines de Segurança 

Biológica a superfície interna desta é limpa e descontaminada? 

 

Caso a lâmpada ultravioleta seja utilizada para a descontaminação das Cabines de 

Segurança Biológica, existe evidência do registro de uso da mesma? 

 

Existe evidência de que ao final dos procedimentos executados nas capelas químicas as 

superfícies internas destas são limpas e descontaminadas? 

 

Foi evidenciado a guarda de produtos químicos no interior de capelas químicas ou cabines 

de segurança biológica? 

 

Existe evidência de que é realizada a ativação periódica (semanal) do chuveiro/lava olhos a 
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fim de verificar a vasão, temperatura e qualidade da sua água? 

 

Existe evidência de que as autoclaves são qualificadas ou validadas anualmente? Para esta 

questão ainda resta dúvida qual a melhor palavra a ser utilizada: qualificação ou validação. 

 

Existe evidência de que as balanças estão calibradas? 

 

Existe registro do controle de vetores e pragas da instalação? 

 

Foi evidenciado o uso de adereços pessoais (brinco, pulseira, relógio...) ou aplicação de 

cosmético pela equipe da instalação? 

 

Foi evidenciado alimento para consumo humano na instalação? 

 

O forno de micro-ondas da instalação é utilizado somente para atividades laboratoriais? 

 

Os produtos químicos fracionados estão identificados, de forma legível, por etiqueta com 

nome do produto, concentração, data de fracionamento, data de validade e nome do 

responsável pelo fracionamento? 

 

Os produtos químicos estão armazenados compatibilidade química? 

 

As fichas de informação de segurança química (FISPQ) de cada produto químico, estão 

disponíveis para consulta dos usuários da instalação? 

 

O quantitativo de produtos químicos armazenados na instalação atende somente a 

quantidade utilizada durante uma semana de trabalho? Esta pergunta voltará a ser discutida, 

pois existe dúvida da periodicidade que deve ser “cobrada”. 

 

Existem produtos químicos perigosos dispostos acima do nível dos olhos? 

 

Os cilindros de gás utilizados nas rotinas estão presos na posição vertical e localizados em 

área coberta e ventilada, externa a instalação? 

 

Foram retiradas da lista por terem sido incorporadas a outras perguntas os itens:  

45, 57 e 58 da pré-lista.  
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Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

Na próxima reunião será dado 

prosseguimento a verificação da lista 

referente a inspeção de NB1 e 2. 

Simone 

 

Próxima reunião 

deste GT será 

realizada dia 13 de 

Março na parte da 

tarde. Local a ser 

confirmado. 

 

 

 

 

 

 

 


