
Memória da 2a. Reunião do GT Medidas de Retorno às Atividades Laboratoriais 
CTBio - Fiocruz 
09/07/2020 das 10h às 12:20, via MS Teams 
Mediadora: Kátia Novellino. Participantes: Marcos Jun Nakamura - Farmanguinhos, Lisiane Reis 
- ILMD Amazônia, Leonardo Farias - IGM Bahia, Egle Setti - ENSP CTBio, Letícia Alves - ENSP e 
Andressa - Biomanguinhos CTBio. 
 
Kátia iniciou a reunião com a apresentação dos novos componentes e retomou o objetivo do 
grupo a partir dos pontos principais levantados pelo Ricardo ao final da última reunião: Máscaras; 
Reforço do trabalho remoto; Distanciamento; Aumento da aeração dos ambientes e retorno dos 
colegas testados positivamente ou que tiveram Covid-19. Leonardo informou que o IGM está 
elaborando o Plano de Reabertura dos Laboratórios. Andressa colocou que em Biomanguinhos 
muitos laboratórios não tem janela e as que têm são seladas e concordaram em manter as janelas 
dos laboratórios NB2 fechadas e quanto aos equipamentos de ar condicionado, eles têm do tipo 
central, de parede e split, sendo este último vetado para laboratórios pois não apresenta 
renovação do ar. As recomendações seriam a utilização de máscaras PFF2 se não for possível 
um bom distanciamento entre os colaboradores e também consultar o setor de engenharia sobre a 
possibilidade de manter ligados por 24h os exaustores das CSB de classe II como medidas de 
mitigação. Andressa também falou sobre a proposta em discussão na sua unidade para a divisão 
do trabalho em turnos das áreas de Pesquisa e do Controle da Qualidade, assim como ocorre na 
área de Produção. Kátia informou que tal proposta também está em estudo em Farmanguinhos e 
sugeriu solicitar análise dos casos de colaboradores terceirizados e a possibilidade de remanejar 
os ônibus da Fiocruz de acordo com esses turnos ao RH, à direção e à presidência, sugestão 
aceita pela Andressa que informou também que, quanto ao reforço de trabalho remoto,  
Biomanguinhos proporcionou apoio através do fornecimento de estações de trabalho para 5 
colaboradores que poderiam fazer trabalho remoto. Lisiane colocou suas dúvidas sobre máscaras 
pois não têm as N95 para todos já que o Laboratório Multiusuário NB2 possui ar condicionado 
split, o mesmo tipo no laboratório NB2 em que o Leonardo trabalha e uma sugestão apresentada 
foi manter a porta do laboratório NB2 aberta e utilizar ventiladores nos laboratórios NB1. Andressa 
e Kátia observaram que as portas dos laboratórios NB2 não podem ficar abertas e explicaram 
que, mesmo que não haja manipulação de agentes biológicos vivos no laboratório NB1, seria 
importante consultar as normas quanto à utilização de ventiladores. Andressa sugeriu à Lisiane 
que utilizassem máscaras N95 e implementassem o trabalho em turnos. Leonardo informou que 
vão implementar o rodízio de máscaras segundo o CDC e se prontificou a disponibilizar esse 
documento. Andressa informou o que adotaram na sua unidade quanto aos tipos de máscaras, as 
de pano com camada tripla em escritórios e áreas comuns e as N95 em laboratórios com a 
utilização de potes para rodízio das máscaras nos laboratórios. Lisiane pediu a orientação para a 
limpeza e frequência da mesma para os equipamentos de ar condicionado e para a limpeza geral 
das áreas e superfícies. Kátia informou que ia buscar a orientação quanto ao ar condicionado 
passada numa reunião da CTBio e que para a limpeza das superfícies, lembrar da colocação do 
Ricardo, de acordo com o estipulado pelo laboratório, quando necessário ou 3 vezes ao dia, por 
exemplo. Marcos Jun expôs a necessidade de solicitar urgência à Fiocruz no sentido de 
normatizar a especificação das máscaras pois a diretriz do MS é muito ampla ea da OPAS é um 
pouco mais detalhada, com camada tripla de TNT ou de tecido com trama mais fechada mas os 
próprios trabalhadores em geral não têm orientação correta. Kátia vai buscar a especificação das 
máscaras de pano produzidas pela rede de costureiras com a coordenação da Simone/CTBio e 
distribuídas no campus e no entorno pelo Júlio/CST e equipe. Sem mais colocações, Kátia 
confirmou as tarefas levantadas e a elaboração da memória e do documento inicial e encerrou a 
reunião.     


