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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) e Simone Cavalher (VPPCB) 

 

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 

Ricardo e Simone discutiram/revisaram o item 3 e 4 da pré lista construída. 

 

Foram discutidas as perguntas relativas ao item 3 definido como “Equipamentos” e alguns 

do item 4  definido como “Documentação, Prática e Procedimento”.  

 

São disponibilizados e utilizados mecanismos de pipetagem mecânico (Ex: pipetador 

automático ou pera pipetadora) para que o mesmo nunca seja realizado com a boca? 

 

Em instalações classificadas como nível de biossegurança 2 (NB2) existe Cabine de 

Segurança Biológica classe I ou II disponível e em funcionamento, para a execução de 

rotinas de trabalho que necessitem da mesma? 

 

As cabines de segurança biológica estão instaladas de forma que a flutuação de ar na sala 

não interfira em seu funcionamento, estando localizada distante de portas, janelas e áreas 

movimentadas? 

 

Existe capela química disponível e em funcionamento, para a execução de rotinas de 

trabalho que gerem gases ou vapores tóxicos? 
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Existe lava olhos ou ducha higiênica para lavagem dos olhos, em funcionamento e com fluido de 

lavagem na validade dentro da validade, disponível no interior do laboratório?  

As centrífugas do laboratório possuem sistema de segurança como rotor fechado com tampa? 

Existe sistema eficiente de descontaminação (autoclave, tratamento químico, etc...) para 

descontaminação de materiais e resíduos gerados? 

Existe Manual de Biossegurança disponibilizado para a equipe e elaborado de forma a incluir os 

agentes de risco manipulados no ambiente laboratorial? 

Existe evidência de que as cabines de segurança biológica estão certificadas? 

 

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 11 de 

Março 

 

 

 

 

 

 

 


