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Reunião: CTBio 

Responsável:Wim Degrave 

Horário:09:00 as 11:30h Local: Sala CRIS 

Participantes 

 
Flavia Rianelli, Ricardo Cunha Machado, Adriano Campos, Sônia de 
Oliveira, Douglas de Carvalho, Daisy Strottman, Christian, Renata 
Almeida, Simone Machado, Felipe Stegun. 
 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

Reunião da comissão CTBio  
 

PONTOS DISCUTIDOS 

 

Ricardo abriu a reunião falando sobre o projeto conjunto entre a CTBio e a 
CQuali referente à compra coletiva de jalecos para Fiocruz. Informou que a 

CIBio enviou os modelos de jalecos hoje utilizados e que está sendo feito um 
estudo para viabilizar um modelo padrão que mais atenda ao conjunto das 

Unidades da Fiocruz. Isto gerará uma economia, pois a aquisição será 
realizada em quantidade maior, diminuindo o preço unitário final do jaleco. 
Esclareceu também que as Unidades não serão obrigadas a aderir a esta 

compra, ficando livres para realizar suas próprias aquisições. 
 

Em seguida Renata Almeida – Coordenadora de CQuali sugeriu que fosse 
marcada uma reunião extra para o mês de dezembro, a fim de se apresentar 
um resumo dos resultados obtidos sobre os jalecos e também sobre o 

SAGEC - Sistema Informatizado que as Unidades preencheram em relação 
aos critérios de biossegurança. 

 
Na sequência Ricardo falou sobre a revisão do Manual de Biossegurança da 
Fiocruz propondo aos membros a divisão em grupos para se realizar a 

revisão dos capítulos, aos quais os presentes têm mais afinidade. 
 

Adriano se mostrou preocupado com o andamento dos documentos 



 

 

 

Sistema de Gestão da Qualidade–

SGQ VPPLR 

 
 Vice-Presidência de Pesquisa e 

Laboratórios de Referência - VPPLR 

 
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 

 

Data: 22/11/2016 Página 2 / 2 

 

  
  VPPLR-F-SEC-000-04 Rev.02 em 03/11/2015 

discutidos na CTBio, não concordando com o nome “Manual”. Acredita que a 
Fiocruz deverá elaborar as diretrizes, enquanto as Unidades deverão elaborar 
os seus manuais, assim como acontece em outros órgãos do Ministério da 

Saúde. Afirma que o manual de cada Unidade deverá estar alinhado com as 
diretrizes de biossegurança da Fiocruz, achando importante existir uma 

hierarquia documental. 
Falou também que a lei e a diretriz de biossegurança versa sobre os 3 

macros temas: instalações físicas, equipamentos e procedimentos.  
 
Ricardo acredita que, independente do nome, seja preciso começar a revisão 

definindo os capítulos, achando melhor consultar previamente a comissão 
para saber se todos os membros concordam com a mudança do nome. Ficou 

de encaminhar aos membros, por e-mail, os capítulos do manual para 
definição com o grupo.  
 

Na sequência aproveitou para enfatizar os ganhos provenientes da comissão, 
destacando: 

 
- Exames para as Unidades – (O NUST está realizando os exames para todas 
as Unidades da Fiocruz que tem OGM para alunos e servidores que não 

possuem plano de saúde). 
 

- Curso EAD - Ficou acordado do IOC para disponibilizar o curso on-line de 
Biossegurança para toda a Fiocruz.  
    

- Qualificação de autoclaves feitas pelo DEMEC da DIRAC. (Só o IOC o 
DEMEC já qualificou mais de 25 autoclaves).  

 
Em seguida Flavia Rianelli da VPPL comunicou aos membros da comissão que 
as informações da CTBio se encontram no site dos Programas de Pesquisa 

Translacionais, dentro das Atividades de Gestão da VPPLR, passando o 
endereço do site para os presentes: http://ppt.vpplr.fiocruz.br/ 

Também informou que existem informações da biossegurança dentro do 
portal da Fiocruz, não sabendo se as mesmas estão atualizadas.  
A comissão esclareceu que as informações não estão atualizadas, ficando de 

atualizar as mesmas.  
 

Em seguida Adriano falou que foi convidado pelo Centro de Biotecnologia da 

http://ppt.vpplr.fiocruz.br/
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Amazônia – CBA para dar o Curso de Formação de Inspetores, informando 
que esse curso só acontece caso tenha verba. Lembrou que o curso foi criado 
pela CTBio e que trouxe para CTBio, e que depois de 2 anos a CTBio já não 

tinha mais dinheiro para alimentar o curso. “O curso nasceu aqui na 
comissão antiga. Sugiro conversar com Wim para tentarmos trazer esse 

curso para cá”. 
 

Em seguida Simone falou sobre os relatórios de biossegurança interna, 
acreditando ser interessante disponibilizar um modelo de relatório na página 
da CTBio, para mostrar como esse modelo é montado. (A ideia é uniformizar 

os relatórios de biossegurança interna).  
 

Na sequência Ricardo expôs o plano de contingência da Fiocruz. O mesmo 
acha interessante cobrar da CST, tendo esse plano claro e disponível até 
mesmo no próprio site da CTBio. Também acha interessante colocar no site 

da CTBio os POPs de cada Unidade e documentos pertinentes. 
 

Como pauta para reunião de dezembro, Christian propõe a discussão sobre a 
possibilidade de ocorrência de seminários presenciais da CTBio. Comunicou 
que no próximo ano gostaria de participar, presencialmente, de alguma 

reunião consideravelmente importante. Falou também sobre a questão da 
pauta da reunião e da memória, alegando que todos os membros são 

bastante ocupados e se não houver uma pauta prévia e uma memória 
enviada com bastante antecedência ficaria complicado a participação, pois 
precisaria ter uma organização prévia.   

 
Ricardo achou interessante, sugerindo que o encontro ocorra 

semestralmente. 
 
Adriano concordou com a ideia. Propõe que os encontros aconteçam em dois 

dias, em diferentes locais da Fiocruz. (Primeiro dia – Treinamento/ segundo 
dia -  Debates). Acha importante conhecer as outras Unidades. 

 
Colocou ainda que os encontros da CIBio Fiocruz não ocorrem mais, 
afirmando que gostaria que voltassem, sugerindo que ocorra a cada ano 

numa regional diferente. 
 

A data da próxima reunião ainda será confirmada, com a possibilidade de 
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ocorrer uma reunião extra no mês de dezembro. 

PRÓXIMAS AÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO 

Encaminhar por e-mail os capítulos do 

manual para definição com os grupos 
 

Ricardo 24/11/2016 

Solicitar que informem no portal da 
Fiocruz, no campo biossegurança, o 
link da CTBio com informações atuais 

 

Flavia 25/11/2016 

 

 


