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Reunião :CTBIO 

Responsável:Wim Degrave 

Horário:9:00 as 13h Local: Sala 117 Castelo 

Participantes 

 
Flavia Rianelli,Ricardo Cunha Machado, Adriano Campos, Juliana 
Yanez, Leonardo Rodrigues, Daniele Rachidi, Ivan Neves Junior, 
Rubens R. Barrozo, Telma Abdalla de O. Cardoso, Alice Sabatino, 
Hilda Carolina, Ivanete Milagres, Alexandre Machado, Carlos Letácio 
Silveira e Heloisa (CQuali) 
 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

Apresentação sobre “Autoclaves e Cabines de Segurança”  realizada pelo 
Chefe do Laboratório de Metrologia e Validação de Biomanguinhos – 

Leonardo Rodrigues. 
 

PONTOS DISCUTIDOS 

 

Ricardo Cunha – CIBio/ IOC deu início a reunião informando que o 
Coordenador Wim Degrave não estaria presente por se encontrar de férias. 
Em seguida, passou a palavra para Adriano Campos – CIBio/ Biomanguinhos 

que apresentou ao grupo o Chefe do Laboratório de Metrologia e Validação 
de Biomanguinhos/ LAMEV – Leonardo Rodrigues que expôs o trabalho 

realizado no Laboratório de Biomanguinhos, conforme solicitação dos 
membros da comissão. 
 

Com o tema “Autoclaves e Cabines de Segurança”, Leonardo iniciou sua 
apresentação fazendo um breve histórico sobre o LAMEV, trazendo alguns 

conceitos importantes, como o vocabulário utilizado sobre a esterilização, 
descontaminação, validação, qualificação e calibração. Apresentou ainda o 
conceito de autoclaves, os tipos de esterilização, as etapas do ciclo, dentre 

outros temas. 
 

Ivan, aproveitou para informar que as autoclaves do ICTB/CECAL estão 

https://www.dropbox.com/s/xkj3f44xx0o8bgv/AUT%20CSB.pptx?dl=0
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obsoletas e que não atendem mais os requisitos mínimos para as atividades 
da unidade e que já estava em contato com a direção do ICTB para buscar 
recursos para comprar novas autoclaves de 4000 e 2500 litros e que já vinha 

recebendo auxílio do Adriano para a escolha dos melhores equipamentos, 
mas ainda não há previsão de recursos para compra das autoclaves. Disse 

também que Biomanguinhos teria mais recursos do que muitas unidades da 
Fiocruz que vivem uma realidade bem diferente. 

 
Leonardo afirmou ainda que Biomanguinhos recebe muitas auditorias. 
“Recebemos muitas auditorias do INMETRO, ANVISA, OMS. A cada auditoria 

que recebemos ficamos mais fortes. Ganhamos poder para comprar 
equipamentos. ” 

 
Aproveitando o espaço, Adriano informou que existem pessoas do INMETRO 
querendo passar um tempo no Laboratório de Biomanguinhos para aprender 

as coisas que o Leonardo faz, para aplicar nos Laboratórios de Biotecnologia, 
afirmando não saberem o que é certificação, qualificação e validação. “Eles 

conhecem a teoria, mas não conhecem a pratica desses procedimentos”, 
finalizou Adriano. 
 

Telma Abdalla propôs levar discussão sobre uma política de biossegurança 
para futura presidência. A mesma acredita que a DIRAC tem que trazer para 

si a competência que lhe é devida. “Tem que ver o que é comum a todas as 
Unidades e dar a DIRAC o que é competência dela”. Afirmou ainda que a 
DIRAC tem que ter um Laboratório de Metrologia capacitado com pessoas, 

funcionando e equipado. ” 
 

Adriano frisou que “o apoio da qualidade é fundamental, mas dar para eles a 
responsabilidade que é nossa, isso não”. 
 

Ricardo informou a todos os presentes que o CQuali está tentando unificar, 
entre as Unidades, um modelo de jaleco que mais atenda às Unidades, 

ficando para os membros da CTBio a responsabilidade de encaminhar para a 
Renata da CQuali essa informação. 
 

Heloisa da CQuali colocou para os presentes que a CQuali tem feito reuniões 
com a DIRAC para discutir a questão da ampliação da oferta de 

equipamentos de metrologia, afirmando ser uma demanda da Fiocruz para 
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todas as Unidades. Disse também que a DIRAC está mobilizada para 
apresentar um portfólio das atividades que será ofertado para que as 
Unidades possam realizar as solicitações de uma maneira melhor. 

 
A próxima reunião ficou agendada para o dia 18/10/2016, as 9 horas, na 

sala de reunião do CRIS com a proposta do Leonardo dar continuidade na 
apresentação sobre o tema “Cabines de Segurança Biológicas”. 

 

PRÓXIMAS AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

Enviar para Renata da CQuali o 

modelo de jaleco que atenda a maioria 
das Unidades 

Ricardo Até o dia 

18/10/16 
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