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Reunião: CTBIO 

Responsável: Wim Degrave 

Horário: 9:00 às 12h Local: Sala de reunião - CRIS 

Participantes 

 
Wim Degrave, Flavia Rianelli, Ricardo Cunha Machado, Andressa 
Guimarães, Renata Almeida, Fernanda Peres, Simone Machado, 
Paulo Roberto Carvalho, Daniele Rachidi, Ivan Neves, Rubens R. 
Barrozo, Telma Abdalla de O. Cardoso, Ivanete Milagres, Carlos 
Letácio Silveira, Augusto Ramos, Felipe Stegun 
 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

Apresentação sobre “Cabines de Segurança” por Leonardo Rodrigues - Chefe 
do Laboratório de Biomanguinhos. 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

 
Wim Degrave iniciou a reunião informando que no dia 19/10/16, acontecerá 
uma palestra com os pesquisadores do BROAD Institute (Boston, EUA). No 
encontro ocorrerá também a discussão sobre tecnologias de análise 
genômica de patógenos em amostras clínicas, e projetos de cooperação 
Fiocruz – BROAD. Disse que seria interessante a participação dos membros 
da comissão, pois seriam abordadas questões importantes de biossegurança 

e amostras.  
 
A pauta sugerida não pôde ser seguida, devido à ausência do Chefe do 
Laboratório de Biomanguinhos.  
 
Dando continuidade a reunião, Wim perguntou aos membros da comissão se 
a mesma chegou a fazer a revisão nos tópicos sobre o novo manual de 
biossegurança, conforme conversado nos últimos encontros.  

 
Na seqüência, Ivan Neves disse que está ciente da produção de um novo 
manual de biossegurança, afirmando que na sua Unidade já se utiliza um 

https://www.dropbox.com/s/xkj3f44xx0o8bgv/AUT%20CSB.pptx?dl=0
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manual específico que obedece ao sistema da qualidade. Acha importante 
integrar o sistema da qualidade ao manual que está sendo elaborado. 
 
Ivan também apontou alguns problemas que sua Unidade vem enfrentando 
com relação aos treinamentos em biossegurança, ressaltando a necessidade 
dos treinamentos serem realizados antes dos profissionais iniciarem suas 
atividades, o que de fato não ocorre. Também gostaria que fosse mantido o 

manual de cada Unidade, solicitando que o treinamento também esteja 
aliado ao novo manual. 
  
Em seguida, Renata Almeida - CQuali esclareceu algumas questões que 
foram discutidas na última reunião. Perguntou aos membros da comissão o 
que está se pensando a respeito dos direcionamentos, acreditando ser no 
mesmo sentido que a Coordenação da Qualidade trabalha, fornecendo 
diretrizes. Expôs ainda ser muito difícil a organização de auditorias nas 

Unidades pela Coordenação da Qualidade. Acredita que a qualidade e a 
biossegurança são disciplinas complementares, e que se encontram em 
vários momentos, por serem questões comuns. 
  
Em relação ao manual de biossegurança, que está em reconstrução, e o 
papel da qualidade neste documento, Renata achou interessante as Unidades 
darem seu direcionamento internamente, acreditando ser uma questão 

própria de cada Unidade. Informou ainda que o manual da qualidade 
também se encontra em revisão (Manual utilizado pela Coordenação da 
Qualidade) e que seria preciso saber qual o papel interno da coordenação da 
qualidade, assim como suas competências. 
 
Para Telma Abdalla – ENSP a questão da avaliação de biossegurança 
pertence a biossegurança. Disse não saber como juntar as duas coisas num 
mesmo momento, sendo qualidade e biossegurança grupos distintos.  

 
Alguns questionamentos foram levantados em relação o questionário de 
“Biossegurança e Qualidade”, aplicado nas Unidades da Fiocruz. Renata da 
CQuali esclareceu que os questionários já existiam antes de sua chegada e 
que deu continuidade e fez modificações. Propôs aos membros da comissão 
um desenho em conjunto, adequando as necessidades.  
 

Para Telma Abdalla – ENSP não teria como fazer qualidade se não olhar 
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aspectos de biossegurança. Assim como não teria como destrinchar 
biossegurança sem olhar aspectos de qualidade. Entende que é preciso 
chamar o grupo para discutir quais os aspectos gerais de biossegurança que 
a qualidade, hoje, tem que avançar. “Apesar do grupo ser uma comissão, o 
grupo é um porta voz. É uma questão de gestão da Unidade” finalizou 
Telma. 
 

Ricardo – CIBio/ IOC acha interessante manter o questionário. Propôs ao 
grupo reformular as perguntas de biossegurança que constam no 
questionário, sendo trabalhadas nas reuniões da CTBio. 
 
Telma Abdalla – ENSP acredita que deveria ser discutida a política 
institucional da Fiocruz nas reuniões, identificando as prioridades da Fiocruz 
em relação a biossegurança. 
 

Por fim, a comissão decidiu produzir um documento apontando às 
necessidades da biossegurança, comparando o organograma atual com uma 
a proposta desejável, a fim de se apresentar para as candidatas a 
presidência da Fiocruz. 
 
A próxima reunião está agendada para o dia 22/11/2016, às 9 horas, na sala 
de reunião do CRIS. 

 
Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

Produção de um documento 
apresentando as necessidades da 
biossegurança 

CTBio Até 31/10 
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