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Há pouca legislação nacional relacionada ao tema “biossegurança laboratorial”. 



ênfase no tema “biossegurança laboratorial”

internacionais denominadas “missões PVS de laboratório”, as quais têm 

eventos com foco no assunto “biossegurança laboratorial”, além de 
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“A Comissão está impressionada com o nível de 

laboratório é um candidato ideal para participar do projeto “Twinning” juntamente com 



demandas poderão constituir a base para o projeto de cooperação (“Twinning”). A 

“Manual de Diagnóstico e Vacinas para Animais Terrestres”.

“ ”
O projeto “Twinning” foi 

referência, inclusive em países considerados como “em desenvolvimento”.

“paterno” deve prover capacitação 

laboratório “paterno” é responsável pelo gerenciamento dos recursos financeiros 

SP, o projeto foi desenvolvido junto ao “
”, Laboratório de Referência da OIE para a doença 
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a médio e longo prazos, mesmo após o término do projeto de “Twinning”. 
mar 
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aspecto da “biossegurança” foi outro aspecto relevante apontado na carta



“O LFDA

CWA 15.793 sobre Gestão de Risco Biológico em Laboratório”
o Manual “Biosafety Primer – FAO 2018”, laboratórios

A expressão “Ag” significa que o laboratório trabalha com animais de 



qualidade na norma ISO 17.025, que estabelece os “Requisitos Gerais para 
Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração”. No Brasil, esta norma foi 
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“ad hoc” 



Projeto “Twinning”

responsabilidade do laboratório “paterno”, no caso, o NVSL/USDA/EUA.

Orçamento total projeto “Twinning” LFDA
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Adesão ao contrato de TI da CGTI (

A descrição do “Impacto” da iniciativa permite por si só concluir que houve um 

Projeto “Twinning”





–

de um Formulário denominado “Opine Aqui”, cujo modelo segue abaixo:

(Você não precisa se identificar, mas pode fazer isso caso deseje)

    



Pedimos que avalie os itens abaixo colocando um “X” nas notas que você dá para as questões profissionais

Categorias de satisfação profissional

 



Organização de premiações aos colaboradores “destaque” do ano, bem 
como do prêmio “Ideia Criativa”. Tais premiações são entregues ao final 

“Alta Direção”, do qual fazem parte, além do Coordenador, o Coordenador 
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