
Memória da 1a. Reunião do GT Medidas de Retorno às Atividades Laboratoriais 

CTBio - Fiocruz 

02/07/2020 das 10h às 13:33, via MS Teams 

Mediadora: Kátia Novellino 

Participantes: Ricardo Machado - IOC CTBio, Marcos Jun Nakamura - Farmanguinhos, 
Augusto Ramos - ICC CTBio, Lisiane Reis - ILMD Amazônia.  
 
Kátia iniciou a reunião agradecendo a adesão dos colegas e esclarecendo a necessidade 
e a urgência desse GT devido à falta de propostas de medidas específicas para o retorno 
às atividades laboratoriais frente às medidas gerais bastante discutidas e apresentadas 
ao gabinete de crise da Fiocruz, junto à presidência através do Win, presidente da CTBio 
e da Simone, secretária da CTBio e nossa interlocutora no gabinete como exposto pelo 
Ricardo e corroborado pelo grupo na reunião da CTBio do dia 30/06/2020 e lembrou 
também que será elaborado um documento com as contribuições desse GT, de acordo 
com seus participantes e também com a CTBio que será encaminhado pela mesma para 
o gabinete de crise. Kátia informou que Simone e Egle participarão do grupo mas hoje 
não seria possível devido à reuniões previamente agendadas e apresentou o colega 
convidado, Marcos Jun com sua ampla experiência nos laboratórios de Química de 
Produtos Naturais de Farmanguinhos e a Lisiane do Laboratório Multiusuário do ILMD- 
Amazônia, indicada pelo Pritesh. Kátia enviou para os participantes o documento 
disponibilizado pelo Ricardo, “Sugestão de Biossegurança”, com o intuito de usá-lo como 
referência e pediu a palavra ao Ricardo, que explicou que esse documento fora elaborado 
há 2 semanas pelas CIBios do IOC (Ricardo e Harrison), Biomanguinhos (Andressa) e 
INCQS (Fernanda) a pedido da CST COGEPE (Andréa da Luz) e ressaltou a importância 
e a responsabilidade com a CTBio e a Fiocruz de utilizarmos referências oficiais como a 
OMS, por exemplo, para discutirmos essas medidas com foco em coronavírus. Augusto 
colocou as dificuldades na quantidade de máscaras distribuídas pelo ICC e na logística da 
troca de máscaras utilizadas no percurso da residência até a entrada nos laboratórios por 
outras adequadas a estes últimos. Nas atividades laboratoriais que não demandem o uso 
de máscara do tipo peça semifacial filtrante (PFF/N95), porém, devido as medidas de 
retorno no cenário de pandemia, se faz necessário o uso de máscara (pano/tecido, não 
tecido, etc), Ricardo levantou a possibilidade de ser recomendado um padrão mínimo 
para estas e sugeriu levar a questão das máscaras ao CTBio. Augusto também colocou 
as dificuldades quanto aos jalecos na sua unidade, devido ao alto custo tanto dos 
descartáveis quanto dos serviços de empresas especializadas que fornecem, esterilizam 
e lavam. O alto custo dos jalecos é uma realidade para toda a fundação, como confirmado 
pelo Ricardo e Kátia. Lisiane explicou que seu laboratório multiusuário é NB2 e funciona 
em regime de pré-agendamento e a outra área NB2 é segregada para trabalho com 
Covid-19 e utilizam máscaras de tecido fornecidas pela Fiocruz (4 por pessoa) e os 
jalecos azuis descartáveis fornecidos para teste pela Fiocruz por, no máximo, uma 
semana se não houver algum estrago e armazenados separadamente em caixas 
organizadoras e tem dúvidas quanto às máscaras de tecido nos laboratórios e aos testes. 
Ricardo questionou se, em relação às máscaras de pano (caseiras), será recomendado 
um tempo máximo de uso. E quanto aos testes, Ricardo informou que a Fiocruz está 
trabalhando na implementação de testes com periodicidade razoável por RT-PCR para 
todos os colaboradores de acordo com a natureza do trabalho, como os que trabalham 
em laboratório com amostras de Covid-19 e SARS-Cov-2 e lidam com pacientes. Também 
frisou que as aulas presenciais serão retomadas por último. Lisiane colocou a 
preocupação com os alunos que utilizam transporte público que estão lotados pois 
apenas as escolas ainda não estão funcionando em Manaus e Kátia corroborou que 
temos a mesma preocupação aqui no Rio, daí a importância dos alunos serem os últimos 
a retornarem. Augusto colocou a preocupação dos alunos de pós-graduação que são a 



maioria e têm prazos a cumprir. Quanto aos jalecos, Ricardo informou que há em 
andamento um GT CTBio/CQuali para jalecos, visando a seleção de um modelo de jaleco 
para a Fiocruz que possa ser adquirido através de uma compra coletiva. Este GT 
pretende finalizar o estudo realizado com os dois modelos de jaleco (IOC e René Rachou) 
selecionados (considerando as características técnicas, preço e facilidade logística de 
compra e distribuição na Fiocruz). ugusto informou que o ICC testou todos que retornaram 
com o teste rápido da ChemBio mas soube que o CDC desautorizou esse teste, 
perguntou se conhecíamos e Ricardo sugeriu procurar nossa colega do CTBio, Fernanda 
do INCQS para averiguar a qualidade desse teste. Augusto também explicou que só 
utilizam os testes moleculares em casos suspeitos e outra medida importante definida foi 
o distanciamento com um número máximo de pessoas por ambiente com agendamento 
prévio e que a preocupação é como fazer quando todos retornarem e que a direção da 
sua unidade solicitou um Plano de Convivência com o vírus e Kátia lembrou o que vimos 
discutindo nas reuniões da CTBio quanto à convivência com o vírus em que todos 
estamos aprendendo e precisaremos sempre atualizar, corrigir, adicionar, enfim, aprender 
e que agora o essencial é trabalharmos juntos em cada aspecto pensando agora no 
retorno gradual sem perder de vista como será, planejando, aprendendo e ajustando a 
cada etapa de retorno. Lisiane lembrou que a Anvisa mantém a lista de testes rápidos 
atualizada e informou que a portaria liberada ontem pelo MEC também abrange 
laboratórios citando, entre outras medidas, uso de touca, o distanciamento de 1,5 m, 
tapete na entrada com hipoclorito e a limpeza e desinfecção geral de 1/1h ou de 2/2h. 
Ricardo questionou o uso de touca e a frequência de limpeza pois quem vai fazer? O que 
será higienizado? Ainda não pudemos ler mas são necessárias referências ou deixar em 
aberto ou ainda estipular número de vezes ou quando necessário. Ricardo ainda lembrou 
das dificuldades quanto às copas onde retiramos as máscaras e é um momento de 
interação e conversa, portanto é necessário evitar falar e manter distanciamento. Lembrou 
também do documento muito bem elaborado pela COGEPE e nutricionista sobre os 
restaurantes da Fiocruz e suas cozinhas e da sugestão de horários mais amplos para 
almoço e desenvolvimento de aplicativo para gerenciar a lotação dos restaurantes. Para 
finalizar, Ricardo ressaltou os pontos principais a serem trabalhados: Reforçar o trabalho 
remoto; Distanciamento; Recomendar a aeração máxima dos ambientes, incluindo para 
tal, se possível, a abertura das janelas dos escritórios e laboratórios NB1 (com tela para 
estes); Máscaras caseiras padronizadas com recomendação ou não de tempo de troca 
(levar à CTBio); Jalecos com a retomada do GT; Retorno ao laboratório dos colegas que 
testaram positivo ou tiveram Covid-19. Kátia vai esclarecer com a Simone qual o prazo 
que temos para elaborar o documento. 
 
 


