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Reunião: GT Transporte de Material Biológico 

Responsável: Bernardina Penarrieta Morales 

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 Roberto, 

Denise Torres Silva (convidada Bio-Manguinhos), Ivan 
Neves Junior, Júlio Rosa. 

 

PAUTA PROPOSTA 

Revisão da Instrução de Trabalho – IT 8.107000.001 da Coordenação Geral de 

Infraestrutura dos Campi – COGIC da Fiocruz intitulado: 

SEGURANÇA DO TRANSPORTE INTERNO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS E 

DE MATERIAL RADIOATIVO 

PONTOS DISCUTIDOS 

Bernardina iniciou relatando que recebeu a demanda para o GT de transporte de material 

biológico da CTBio, via Simone a pedido de Wim Degrave, com o objetivo de revisar a IT 

8.107000.001: SEGURANÇA DO TRANSPORTE INTERNO DE AMOSTRAS 

BIOLÓGICAS E DE MATERIAL RADIOATIVO da COGIC, para adequar o 

recebimento de amostras para diagnóstico do Novo Coronavirus - COVID-19, e foi 

solicitada finalizar até dia 06 de março, por esse motivo, a reunião foi realizada depois da 

reunião do GT de emergência, tendo em vista que Andressa Guimarães, Bernardina e 

Denise de Bio-Manguinhos fazem parte do GT de transporte de material biológico e os 

integrantes do GT de emergência possuem experiência para contribuir. Simone da CTBio 

convidou Fernanda do INCQS, para contribuir na reunião. Bernardina recebeu a 

informação, via áudio de voz de que a IT da COGIC foi elaborado há 2 anos, e foi 

solicitada por Marta da qualidade a revisão urgente da mesma, o questionamento principal 

foi se o INCQS possui autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN 

para trabalhar com amostras radioativas. E se essa autorização é para o profissional que 

manipula ou para a unidade. Fernanda do INCQS passou um áudio de voz onde confirma 

a recomendação dada para separar a IT, uma para amostras biológicas e outra para 

material radioativo, pois o INCQS só recebe a documentação da amostra radioativa e o 

material radioativo é encaminhada para o laboratório químico (laboratório específico). O 

GT concorda com a recomendação do INCQS em relação a separação da IT. 

Foi verificado que no site http://www.cnen.gov.br/transporte-de-material-radioativo 

http://www.cnen.gov.br/transporte-de-material-radioativo
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há recomendações especificas para transporte de material radioativo assim como normas 

específicas para manipulação: http://www.cnen.gov.br/normas-tecnicas  

Dando continuidade à reunião O GT considera importante fazer as seguintes 

recomendações: 1. Separar as IT, em “SEGURANÇA NO TRANSPORTE INTERNO 

DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS RECEBIDAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES”, 

levar em consideração a existência de transporte intrainstitucional, para não gerar 

confusão, e “SEGURANÇA NO TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAL 

RADIOATIVO”, de acordo com as normas de transporte de artigos perigosos do 

Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC), as amostras biológicas estão na classe 

6 – Substâncias tóxicas e infecciosas e a radioativa está na Classe 7 – Material radioativo 

consequentemente as exigências para transporte, manipulação e armazenamento são 

diferentes, desta forma concordamos com a recomendação mencionada por Fernanda do 

INCQS, sendo assim o objetivo seria adequado para: Padronizar, definir e estabelecer as ações 

relacionadas à segurança do transporte de amostras biológicas e de material radioativo nas dependências 

do campus Manguinhos. Com base no objetivo e no item 5.1 da IT “Amostras Biológicas: 

São consideradas amostras biológicas: sangue, urina, fezes, suor, lágrima, linfa (lóbulo do pavilhão 

auricular, muco nasal e lesão cutânea), escarro, esperma, secreção vaginal, raspado de lesão epidérmica 

(esfregaço), mucoso oral, raspado de orofaringe, secreção de mucosa nasal (esfregaço), conjuntiva tarsal 

superior (esfregaço), secreção mamilar (esfregaço), secreção uretral (esfregaço), swab anal, raspados de 

bubão inguinal e anal/perianal, coleta por escarificação de lesão seca/swab em lesão úmida e de pêlos e de 

qualquer outro material humano necessário para exame diagnóstico”, por se tratar de material para 

diagnóstico a embalagem deve atender às instruções de embalagem 650 da IATA (61ª 

edição, 2020) categoria B, que consiste em utilizar embalagem tripla de boa qualidade 

(UN3373): embalagem primária (eppendorf, tubo ou coletor que entra em contato direto 

com a amostra) ou secundária deve ser à prova de vazamento. 2. Como a revisão da IT 

visa atender a emergência de recebimento de amostras para diagnóstico do Novo 

Coronavirus (COVID-19), atual preocupação mundial, torna-se inviável a recusa de 

amostra, por esse motivo Bernardina e Denise consideram importante o treinamento dos 

expedidores, neste contexto, foi comentado pelos participantes do GT que os Serviços de 

Referência Regionais no Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo no IOC/Fiocruz é 

responsável por capacitar os profissionais responsáveis pelo diagnóstico e esta ação é 

acompanhada pela Coordenação-Geral de Laboratórios (CGLAB/SVS/MS) conforme 

disponibilizado no site: 

https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-e-opas-promovem-capacitacao-para-diagnostico-

do-novo-coronavirus . Levantou-se a possibilidade de implementar o treinamento que 

aborde as questões do transporte do material biológico na capacitação supracitada. 

Bernardina informou que o Boletim Epidemiológico do Centro de Operações 

Emergenciais Em Saúde Pública/COE-nCoV de 02 de fevereiro de 2020, 

http://www.cnen.gov.br/normas-tecnicas
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-e-opas-promovem-capacitacao-para-diagnostico-do-novo-coronavirus
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-e-opas-promovem-capacitacao-para-diagnostico-do-novo-coronavirus
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https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/Boletim-

epidemiologico-COEcorona-SVS-13fev20.pdf na sua página 10, disponibiliza as 

informações e instruções para o acondicionamento, transporte e envio de amostras para 

diagnóstico do COVD-19, e recomendou a instrução de embalagem P650 da IATA, 

categoria B, conforme supracitado. 

3. Ivan mostrou preocupação em relação ao recebimento de número muito grande de 

caixas UN 3373, tendo em vista recebimento de amostras para diagnóstico em situação de 

surtos, epidemias e pandemias, e no caso de recebimento de amostras para diagnóstico do 

Novo Coronavirus (COVID-19). Denise e Bernardina informaram que as caixas UN 3373 

poderiam ser reaproveitadas desde que devidamente descontaminadas com álcool 70%, 

porém demonstraram preocupação em colocar esta informação na IT da COGIC, pois foge 

ao escopo, Armando explanou que é muito importante levar em conta que as amostras não 

poderão ser recusadas, mas pode ser tomada alguma providência para evitar que o erro se 

repita, por exemplo ter algum registro de capacitação dos remetentes. Bernardina e Denise 

concordaram que seria interessante se a CTBio/Fiocruz disponibilizasse treinamento para 

o correto acondicionamento, transporte e envio de amostras para diagnóstico, 

principalmente no caso do COVD-19 e outras pandemias epidemia ou surtos. Júlio 

ressaltou importante incluir nesta memória um sumário do conteúdo que deve ser 

abordado no treinamento, sendo assim, segue um exemplo de conteúdos abordados nos 

treinamentos: 

- Aspectos legais e treinamento de pessoal envolvido no transporte de material biológico; 

- Responsabilidade pelo embarcador, courier e companhia aérea; 

- Definição e classificação de substância infectante; 

- Proibições; 

- Aplicação do regulamento; 

- Instruções de embalagem; 

- Regulamento para marcação e etiquetas de embalagens; 

- Reporte e informação em caso de acidente; 

- Legislações nacionais sobre o transporte de material biológico. 

Foi mencionado por Bernardina que o ideal seria disponibilizar treinamento online. De tal 

modo, a reunião foi finalizada. 

 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

Incluir item no manual de transporte de 

material biológico instruções para o 

acondicionamento, transporte e envio de 

amostras para diagnóstico em caso de surtos, 

Bernardina P. Morales A definir 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/Boletim-epidemiologico-COEcorona-SVS-13fev20.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/Boletim-epidemiologico-COEcorona-SVS-13fev20.pdf


 

 

 

Sistema de Gestão da Qualidade–

SGQ VPPCB 

 
 Vice-Presidência de Pesquisa e 

Coleções Biológicas - VPPCB 

 
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 

 

Data: 04/03/2020 Página 4 /  

 

  
  VPPCB-F-SEC-000-04 Rev.02 em 03/11/2015 

epidemias e pandemias, usar como exemplo 

o caso  Novo coronavirus - COVD-19 

 

Memória elaborada por Bernardina Penarrieta Morales e revisada por: Denise Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


