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Memória da 3a. Reunião do GT Medidas de Retorno às Atividades Laboratoriais 
CTBio - Fiocruz 
16/07/2020 das 10h às 12:30, via MS Teams 
Mediadora: Kátia Novellino. Participantes: Marcos Jun Nakamura - Farmanguinhos, Ricardo 
Ramos - IOC CTBio, Augusto Ramos - ICC CTBio, 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 proposta da discussão do documento inicial enviado para o grupo 

começando pela contribuição da Simone que sugeriu retirar a introdução e utilizar os termos 

recomendação ou diretriz de forma mais concisa em formato de “card” como enviou para o grupo, 

sem detalhes para as unidades da Fiocruz para que estas elaborem suas diretrizes particulares. 

Simone também sugeriu substituir o termo “se possível” por orientação. Augusto perguntou qual a 

percepção das máscaras triplas utilizadas em Biomanguinhos pois as mesmas utilizadas no ICC 

são muito desconfortáveis e Andressa confirmou que são boas quanto à respirabilidade mas 

desconfortáveis e que testaram com costureiras para confeccionar máscaras triplas descartáveis 

com tecido semelhante ao do jaleco azul descartável somente para uso nos laboratórios e que 

foram testadas da mesma forma que a máscara tripla comercial. Augusto perguntou porque não 

utilizar a mesma máscara para ambientes diferentes e Andressa respondeu que para as áreas de 

produção que possuem salas limpas é necessário garantir a segurança para a produção, para as 

áreas laboratoriais NB2 onde há manipulação de organismos deve-se garantir que estes não 

sejam carreados para fora dessas áreas, utilizando somente máscaras descartáveis e adequadas 

e, quanto às máscaras de pano, não foram feitos testes para garantir a proteção das mesmas. 

Simone informou que o termo “Plano de Retorno” somente será utilizado quando a OMS decretar 

o fim da pandemia e, no momento chamaremos de “Plano de Convivência”, segundo o Valcler – 

Presidência. Ricardo orientou não citar o GT dos Jalecos, somente os tipos de tecidos ou 

materiais, descontaminação, lavagem e descarte. Quanto ao distanciamento, Ricardo sugeriu 

decidirmos e citarmos a fonte como, por exemplo, 1 m de distância segundo a OMS ou 2 m 

segundo o CDC, pesquisarmos as determinações da Anvisa e MS e se prontificou a enviar as 

referências do distanciamento e do gerenciamento de resíduos, segundo a CQuali em 2020. 

Augusto concordou com Ricardo. Simone pediu para sermos mais específicos quanto aos 

cuidados com o ar condicionado e a renovação do ar no ambiente em relação ao potencial de 

transmissibilidade do Sars-Cov-2 pelo ar e ressaltarmos a importância do estudo da climatização. 

Para o Augusto, a definição do número de pessoas por ambiente deveria ser determinado pela 

Fiocruz e citou o plano de Harvard disponibilizado pelo André Sampaio - Farmanguinhos através 

da Alessandra Aguiar. Egle perguntou à Simone se o Bruno Perazzo - COGIC respondeu ao 

convite para orientação de todos sobre climatização e Simone informou que estava aguardando 

retorno. Egle informou que a empresa SM-21 é a responsável pela manutenção da climatização 

da ENSP junto à COGIC e Ricardo sugeriu pedir o plano de manutenção (PMOC) para a empresa 
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ou empresas junto à COGIC que atendem ao serviço de climatização segundo as normas da 

Anvisa.  Lisiane informou que na reunião do GT dos Testes realizada no dia anterior, foi citada a 

portaria da Anvisa sobre a especificação das máscaras de tecido quanto ao tecido e gramatura e 

também colocou o questionamento de uma pesquisadora da sua unidade que entende que, por 

trabalhar na Fiocruz, o Plano de Convivência vai consolidar as medidas de rotina e o ambiente é 

da área de Saúde e não comunitário, portanto, as máscaras não poderiam ser de pano, o que foi 

contestado por vários colegas e Simone colocou que o ideal seria fornecer máscaras PFF2 para 

todos mas infelizmente não é possível e que existem artigos publicados quanto à eficácia de 

máscaras EPI e não EPI e/ou filtrante mas frisou que o mais importante é saber utilizar as 

máscaras, ou seja, adotar comportamento de uso mais protetivo. Simone enfatizou que não viu 

nenhum documento citar o descarte de máscaras descartáveis em lixeiras apropriadas, e com 

exceção dos laboratórios que têm lixeiras adequadas, sugere a adoção de lixeiras de papelão 

para este fim nas áreas laboratoriais e comuns e lembrou também da demarcação do chão e a 

limitação do número do número de pessoas como sugerido pelo Christian e Augusto, 

respectivamente. Ricardo apontou que existem dispositivos como filtros para aeração e 

insuflamento de ar mais baratos do que filtros HEPA, recomendou à Lisiane para responder ao 

questionamento da colega citando a portaria da Anvisa e da OMS, que considera ideal o 

fornecimento de máscaras N95 e PFF2 para todos. Quanto às 30 mil máscaras compradas pela 

Fiocruz, o ideal é procurar a Andréa da Luz - RH para que a próxima compra seja de máscaras 

melhores com o apoio da CTBio que poderia estabelecer um padrão mínimo de qualidade para as 

máscaras. Ricardo sugeriu à Simone estabelecer parceria junto à COGIC – Área ambiental para a 

aquisição das lixeiras. Simone informou que Andréa da Luz vai comprar máscaras recomendadas 

pela Anvisa. Augusto colocou que máscaras de pano protegem pouco e soube que o Instituto de 

Física da USP recebe máscaras de pano para testes, o que pode ajudar a Fiocruz a escolher uma 

máscara que ofereça proteção e conforto e se prontificou a entrar em contato. Simone falou sobre 

a importância de orientação quanto à separação de máscaras limpas e sujas, em sacos ou potes, 

tanto para a comunidade Fiocruz quanto para a população. Augusto colocou que as máscaras 

cirúrgicas protegem mais do que as de pano e Biomanguinhos testou as cirúrgicas. Ricardo 

lembrou do documento da COGIC disponibilizado no grupo CTBio e sugeriu fazer testes junto ao 

Inmetro. Augusto questionou quanto ao retorno de dois pesquisadores que tiveram Covid-19 

confirmado, os resultados dos testes continuam positivos e segundo Didier Raoult e pesquisas 

sigilosas do IBNT, com valores de CT acima de 34, os vírus já não são mais viáveis. Simone 

perguntou à Lisiane se já poderiam retornar à rotina com segurança e Lisiane respondeu que no 

GT dos Testes observaram que RT-PCR positivo por muito tempo, com 40 ciclos ou mais não têm 

vírus viáveis mas ainda não confirmaram as condições de retorno para quem teve Covid-19. 

Ricardo sugeriu ao Augusto informar que fiquem em casa pois ainda não há evidências para 

garantir o retorno seguro. Ricardo pontuou que a posição da Fiocruz deve ser igual à da OMS, e 
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que a unidade deve ter autonomia para definir o retorno dos trabalhadores que tiveram Covid-19 

segundo as condições determinadas, como por exemplo, resultado RT negativo de pulmões e 

sugeriu que o ideal seria a presença do vírus nas fezes e ausência destes nos pulmões. Augusto 

sugeriu levar a questão para ao CTBio discutir os critérios para o retorno dos que tiveram Covid-

19. Kátia concordou em fazer seus apontamentos por escrito junto à memória da reunião pelo 

adiantado da hora e encerrou a reunião. 

 

Próximas ações Responsável Obs. 

Disponibilizar referências da Anvisa e MS para o 
distanciamento e gerenciamento de resíduos/CQuali 

Ricardo  

Contato com Bruno Perazzo - climatização Simone  

Contato com USP - testes de máscaras de pano Augusto  

Levar para discussão na CTBio os critérios para 
retorno de quem teve Covid-19 

Augusto  

 

 

Apontamentos Kátia: 

1. Trocar o termo “pontos principais” mas em forma de “card” utilizaremos o título “medidas” ou 

outro a ser sugerido. 

2. Propor parceria com a COGIC - Ambiental para controle e monitoramento da transmissão nos 

sanitários. 

3. Adotar como modelo o documento de treinamento disponibilizado pelo Leonardo - Fiocruz BA. 

4. Lixeiras somente para máscaras descartáveis (Simone também apontou e Ricardo sugeriu 

parceria com a COGIC - Ambiental). 

5. Tecidos inteligentes para máscaras de pano, toucas, jalecos, etc. (pesquisar). 

6. Resposta à colega da Lisiane. Trabalhamos todos na área de Saúde, com diferentes exigências 

de acordo com a natureza do trabalho e também convivemos em ambientes comunitários. 

7. Capacitação e treinamento para todos os trabalhadores em todos os pontos críticos: 

 - presenciais e virtuais como o QBA online 

 - uso correto da máscara e demais EPI 

 - paramentação e desparamentação 

 - descarte de máscaras descartáveis 

 - transporte de máscaras de pano limpas e sujas em sacos ou potes 

 

   


