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Reunião: CTBIO 

Responsável: Wim Degrave 

Horário: 9:00 às 13 h Local: Sala CRIS 

Participantes 

 
Wim Degrave, Flavia Rianelli, Ricardo Cunha Machado, José 
Ardions, Douglas de Carvalho, Daniele Rachidi, Renata Souza, 
Elisabeth Modena, Luiz Fernando Castro.  
 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

Apresentação dos resultados obtidos sobre jalecos e sistema 
informatizado (SAGEC). 

 
PONTOS DISCUTIDOS 

Renata Souza da CQuali iniciou a reunião apresentando Elizabeth Modena e 
Luiz Fernando Castro (CQuali). Informou que ambos participaram do 

trabalho realizado na busca das informações sobre os jalecos e o sistema de 
informação nas Unidades (SAGEC). 

 
Em seguida, esclareceu que o SAGEC é um sistema informatizado de gestão 
da qualidade que foi desenvolvido pelo CGTI e que o mesmo é utilizado e 

gerenciado pela coordenação da qualidade, e que por intermédio desse 
sistema, todas as Unidades preenchem formulários que dão um panorama 

para a coordenação da qualidade, do nível de adesão das diferentes normas 
da qualidade. 
 

Esclareceu ainda que o formulário da qualidade de biossegurança foi 
montado e adaptado com a sua chegada e que todas as questões que 

constam no questionário, são questões de biossegurança que impactam 
direta ou indiretamente nas práticas da qualidade. Informou também que o 
mesmo foi respondido em 2015 por 18 Unidades e que em 2016, apenas, 14 

Unidades responderam, considerando Unidades laboratoriais ou que tenham 
alguma relação. 
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Posteriormente apresentou as questões mais relevantes do formulário, 
dentre elas: 
 

 As Unidades possuem Comissão Interna de Biossegurança - CIBio?  
         86% sim, possui 

         14% não, não possui (INI e SEFAR) 
 

 Os laboratórios possuem Certificado de Qualidade de Biossegurança – 
CQB?  
64% sim, possui 

29% possui apenas parte dele 
7% não, não possui 

 
 As Unidades declaram possuir o Programa de Treinamento em 

Biossegurança?  

100% sim, possui 
 

 Qual a porcentagem estimada de profissionais capacitados em 
biossegurança? 

     60% profissionais capacitados em biossegurança 

     40% não, necessariamente, estão capacitados em biossegurança 
 

 As Unidades possuem diretrizes em biossegurança formalmente 
descritas? 
57% sim, possui manual da Unidade 

 
 A Unidade possui um plano de gerenciamento de resíduos de serviços 

de saúde (PGRSS), conforme exigência da ANVISA? 
79% sim, possui 
21% não, não possui  

 
 A Unidade possui plano de prevenção de risco voltados a saúde e 

segurança do trabalhador e do visitante? 
50% sim, mas contam com apoio de outra Unidade 
43% não, não possui 

7% sim, afirmando ter o plano da própria Unidade 
 

 A Unidade possui um programa de imunização com vacinação e 
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controle periódico de imunização dos professores?  
57% sim e possui registros 
29% sim, mas não possui registros 

14% não possui 
 

 A Unidade possui procedimentos que descrevem as ações e a 
necessidade de registro em caso de acidente? 

86% sim, possui 
14% não, não possui 
 

 A Unidade possui PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais?  

14% possui 
86% não possui 
 

 A Unidade possui o Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional? 

29% sim, possui 
71% não, não possui 
 

 A Unidade segue protocolo legal em relação ao transporte e circulação 
de material potencialmente perigoso? 

86% sim, segue protocolo 
14% não, não segue protocolo 
 

 Com relação ao processo de melhoria contínua, a Unidade possui 
sistema de auditoria interna para a biossegurança? 

50% sim, possui 
50% não, não possui 
 

Após apresentação, foram feitas algumas considerações e esclarecimentos. 
Renata deixou claro que será preciso alinhar algumas questões para dar 

continuidade ao trabalho para o próximo ano e questionou se a coordenação 
da qualidade deveria continuar utilizando esse questionário para saber 
informações de biossegurança. 

 
Ricardo acredita que a parceria da CQuali com a CTBio é fundamental e   

sugeriu que a CTBio formulasse as perguntas sobre biossegurança no 
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questionário.  
 
Em seguida, Wim afirmou que a CQuali já possui dados suficientes para 

traçar o plano de prioridades gradativas, melhores na área de gestão de 
qualidade das Unidades, concluindo “já temos uma imagem clara aonde 

estão as prioridades na parte de biossegurança. É importante para 2017 ter 
um plano de ação, traçando metas para o 1º semestre, percebendo o que 

melhorou e qual foi o impacto das ações”.  
 
Posteriormente, Renata deu seguimento a apresentação dos resultados 

obtidos sobre os jalecos das Unidades da Fiocruz. Comunicou que foi enviada 
uma planilha para todas as Unidades, para que respondessem as 

informações referentes ao uso de jalecos. Afirmou ainda que “o objetivo 
inicial do trabalho, foi visar um processo de compra compartilhada, por todas 
as Unidades da Fiocruz que fazem uso de jaleco”.  

 
Sugeriu que a CTBio validasse os dados das Unidades que foram enviados, 

resgatando aquelas Unidades que não conseguiram enviar ou não 
entenderam ou enviaram algo que não conseguiram traduzir. Solicitou, 
também, que fossem definidas (até fevereiro/2017) as questões sobre o 

SAGEC e o contexto da biossegurança, para fechar as ações do ciclo de 
2017. 

 
Wim finalizou a reunião comunicando que foi feita e enviada uma proposta 
de orçamento para CTBio, para o ano de 2017. Afirmou ainda que acha 

importante que a comissão dê prosseguimento na revisão do manual de 
biossegurança e na busca de um modelo de jaleco que mais atenda às 

necessidades das Unidades. Informou também que disponibilizará todas as 
memórias das reuniões que estão pendentes do ano de 2016. 
 

A próxima reunião da CTBio ainda com data a ser definida. 
 

 RESPONSÁVEL PRAZO 

Reunião com a equipe CTBio para  
encontrar o(s) modelo(s) de jaleco 

que  mais atenda às necessidades das 
Unidades, baseada nas informações 

enviadas. 

Ricardo Dia 21/12/16 
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