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Reunião: GT Emergência 

Responsável: Paulo 

Horário: 8:30 às 11:00 h 
Local: Sala de reuniões da diretoria BM 6º 
andar do Pavilhão Rocha Lima 

Participantes 
Armando Lopes, Bernardina Morales, Paulo...., Denise Torres Silva 
(convidada Bio-Manguinhos), Ivan Neves Junior, Júlio Rosa. 

 

PAUTA PROPOSTA 

Revisão do IT da Coordenação Geral de Infraestrutura dos Campi - COGIC 

SEGURANÇA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE SUSPEITO DE TER CONTRAÍDO VÍRUS 
EBOLA  

PONTOS DISCUTIDOS 

 

Paulo deu início a reunião explicando que Marta da COGIC solicitou apoio da CTBio para 

revisão das IT SEGURANÇA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE SUSPEITO 

DE TER CONTRAÍDO VÍRUS EBOLA, explicou também que o GT de emergência foi 

criado com o fim de padronizar a compra e utilização de EPI, porém devido a emergência 

da pandemia do novo Corona Vírus foi decidido entre Paulo e Wim Degrave que pode ser 

aproveitado para discutir questões emergenciais, tais como a pandemia do Corona Vírus. O 

GTM recebeu a IT para fazer leitura previa e propor melhorias de adequação para o 

recebimento de pacientes com suspeita de infecção por corna vírus. 

 

Ivan, se mostrou preocupado com a quantidade de material biológico que o INCQS irá 

receber, lembrou dos momentos vivenciados nos surtos de H1N1 e SARS; e sugeriu que 

seria importante a retomada de projetos importantes em relação a estrutura hospitalar e 

laboratorial, mas que essa questão deve ser demandada pelas instâncias superiores do INI e 

Fiocruz. Apontou a importância de sugerir que os corredores do hospital possuam 

aparelhos de gasometria com dois Backup.  

No decorrer da reunião, Bernardina fez leitura de alguns parágrafos do Plano de resposta de 

emergência ao Corona Vírus do Estado de Rio de Janeiro, elaborado pela Secretaria do 

Estado de Saúde Subsecretaria de Vigilância em Saúde em 12/02/2020. 

O GT teve o entendimento de que a IT está muito bem elaborada, porém deve ser alterado 

o título para “SEGURANÇA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE SUSPEITO 

DE TER CONTRAÍDO SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS GRAVES” e adequar o 
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conteúdo ao título. O GT fez algumas recomendações que considera pertinentes: 

- Devido a emergência atual recomendar contato junto ao exército para uma simulação de 

montagem e operação de um hospital de campanha no campo de futebol, espaço utilizado 

no encontro ABRASCO. Ivan ressaltou que a recomendação mais importante seria que as 

salas onde seriam mantidos os pacientes possuam pressão negativa e exaustão por filtro 

HEPA, para evitar a disseminação do Vírus para o meio ambiente; 

- Fornecimento do EPI, no campus da FIOCRUZ, que deverá ficar em ambiente apropriado 

com atendimento de 24 horas, Paulo lembrou da importância do treinamento para uso 

apropriado do EPI e Ivan ressaltou que aproximadamente 41% dos profissionais da área da 

saúde foram infectados, no atendimento dos pacientes com Corona Vírus e pode estar 

atrelada a falha no uso do EPI; 

- Avaliação de fluxo de pacientes da portaria até o hospital, Denise comentou da 

importância do treinamento dos guardas da portaria e que poderia ser um local apropriado 

para entrega de máscaras para os pacientes suspeitos, mesmo que estas sejam cirúrgicas e 

Bernardina ressaltou que deveria ser avaliado o fornecimento de EPI e Álcool Gel nas 

portarias; 

- Júlio e Bernardina concordaram que o treinamento/recomendações básicas para os 

guardas são necessárias, tais como, manter distância de 1 a 2 metros, neste contexto 

Armando e Paulo recomendaram treinamento dos brigadistas, bombeiros civis, atendentes 

de forma geral e colocar anteparos de vidro em todas as portarias para evitar contato direto 

com os pacientes; 

Obs.: Paulo informou que Fernanda do INCQS pode conseguir uma sala para guarda de 

EPI, porém Ivan ressalta que o local mais apropriado seria o INI, pois será necessário de 

plantonistas para o fornecimento. 

Observações complementares: 

Armando informou que as medidas de segurança complementares tomadas na COGIC em 

relação a equipamentos recebidos de áreas onde há manipulação de agentes infecciosos, 

mesmo com formulário de descontaminação de acordo com o POP, os equipamentos ficam 

ou ficarão?? em quarentena antes de serem encaminhados a sala de manutenção ou reparo e 

esta medida tem sido implementada graças as contribuições da CTBio. 

Sendo assim o GT passou para o outro item: abordar a revisão da IT SEGURANÇA DO 

TRANSPORTE INTERNO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS E DE MATERIAL 

RADIOATIVO, que gerou outra memória, por ser considerada atividade do GT de 

transporte de material biológico. 

 
Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

Consultar Wim para manter o GT atuante Paulo Imediato 
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para questões emergências 

   

   

 

Memória elaborada por Bernardina Penarrieta Morales e revisada por: .......... 

 

 


