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Reunião: CTBIO 

Responsável: Wim Degrave 

Horário: 9 às 12 h Local: Sala 117 – Castelo Mourisco 

Participantes 

 
Wim Degrave, Flavia Rianelli, Ricardo Machado, Pedro Teixeira, 
Simone Carvalher, Rubens Barrozo, Fernanda Sabagh, Carlos Letácio 
Silveira, Christian Reis, Felipe Stegum, José Ardions e Fátima Rangel. 
 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

- GTs em andamento   
- Encontro Anual da Biossegurança da Fiocruz 

- Participação da Coordenação da Saúde do Trabalhador  
 

PONTOS DISCUTIDOS 

 

Wim Degrave deu início a reunião solicitando a recapitulação dos 
acontecimentos e o status de andamento dos grupos de trabalho (GTs).  

 
Com relação aos exames médicos periódicos, Ricardo Machado – CIBio/ IOC 
informou que no ano passado mais de 200 funcionários (nível 2) do IOC foram 

chamados para realizá-los e menos de 20% dos chamados compareceram ao 
NUST. Acha interessante a CTBio propor um padrão procedimental para todas 

as Unidades.   
 
Na sequência Pedro Teixeira – ENSP falou sobre o GT de Contingência que está 

em andamento. Informou que o GT realizou uma reunião com a equipe do 
Nust e que a mesma ficou de enviar o fluxo para ser aplicado no plano de 

contingência.  
Disse ainda que pretende organizar e sistematizar um documento com todas 
as informações de diversas fontes, hoje utilizadas na Fiocruz. Posteriormente 

este documento síntese será disponibilizado para a comissão afim de receber 
mais contribuições. (fluxo de acidentes, entrada de fluxo na Fiocruz, dentre 

outros). Também informou que tem interesse de produzir um impresso para 
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ser distribuído para todas as Unidades. “Se a comissão conseguir criar o 
padrão (modelo) de sinalização e conseguir também fazer de forma consultiva, 
através de uma portaria, informando que essa é a sinalização da Fiocruz, com 

base na de Manguinhos será um grande avanço. São pequenos passos que vão 
legitimando o nosso trabalho”. 

 
Na sequência Fernanda Sabagh - INCQS propôs a CTBio elaboração de uma 

cartilha única para todas as Unidades, para uma consulta rápida, além do 
plano de contingência. Sugeriu a comissão que montasse, inicialmente, a 
cartilha para ver se atende as regionais.  

 
Em seguida Pedro Teixeira – ENSP falou sobre o mapa de risco e levou para a 

comissão a discussão sobre “o mapa de risco é usado? Ele é uma política da 
Fiocruz”? Ricardo propôs aos membros uma reunião com a Coordenação de 
Saúde do Trabalhador - CST buscando uma possibilidade de projeto para isso. 

Disse também que em termos de controle de acesso (NB2 e NB3), foi discutido 
pela comissão a apresentação de um padrão na Fiocruz. “O ideal é ter um 

controle de acesso na portaria e ter um controle de acesso no laboratório”. 
Propôs a colocação das fechaduras eletrônicas nas portas dos laboratórios. 
 

Carlos Letácio – IGM ficou de disponibilizar os dados do sistema de controle 
eletrônico das portas do IGM e dos laboratórios que é utilizado.  

 
A reunião também contou com a participação da Fátima Rangel (CST) que 
falou sobre o desdobramento da CTBio no Seminário Nacional de Saúde, 

Ambiente e Sustentabilidade ocorrido entre 31 de julho e 3 de agosto de 2017. 
  

A mesma informou que, no evento, teve a oportunidade de sinalizar a 
retomada da CTBio a partir de 2015 e os principais desafios futuros.  Sugeriu a 
comissão que acrescente no documento apresentado, o momento atual da 

Biossegurança na Fiocruz, apontando os desafios e os encaminhamentos.  
 

Propôs uma pauta sobre a Saúde do Trabalhador, buscando um planejamento 
nas reuniões da CTBio. Falou também sobre a iniciativa que tiveram referente 
aos exames médicos no laboratório para os bolsistas. Propôs aos membros de 

pensar sobre a integração da Biossegurança com a Saúde do Trabalhador nas 
Unidades. 
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Na sequência Ricardo Machado falou sobre o QBA on-line. Informou que 
muitas Unidades entraram em contato com o IOC solicitando o curso. 
Esclareceu que estão sendo feitas pequenas modificações no questionário para 

que atenda a todas as Unidades. Também informou que os textos do QBA on-
line serão atualizados pelos autores. “A CIBio da Unidade que quiser solicitar o 

QBA on-line deverá enviar e-mail para qbaonline@ioc.fiocruz.br, e também a 
CIBio que quiser ter controle dos alunos deverá enviar um e-mail solicitando 

essas informações”. 
 
Por fim, foram discutidas questões sobre o evento anual de Biossegurança, 

organizado pela CTBio que acontecerá dia 29/11/17 no Salão Internacional da 
ENSP, cabendo aos membros organizar a programação e a lista de convidados. 

 
A próxima reunião está agendada para o dia 19/09/17, às 9 horas, na sala 117 
do Castelo Mourisco. 

 
Pauta proposta: GT de sinalização e mapa de risco. 

 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

*Consultar anexo. 
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