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Reunião: CTBIO 

Responsável: Wim Degrave 

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

Participantes 

 
Flavia Rianelli, Simone Carvalher, Denise Torres, Andressa 
Guimarães, Roberto Azevedo, Paulo Carvalho, Fernanda Sabagh, 
Christian Reis, Marco Augusto, Evania Galindo. 
 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

- GT de sinalização 
- Mapa de risco 

- Encontro Anual da Biossegurança 
 

PONTOS DISCUTIDOS 

 

Simone Carvalher – FarManguinhos iniciou a reunião passando alguns 
informes. Falou sobre a importância de ter a programação do Encontro de 

Biossegurança da Fiocruz fechada para a próxima reunião do dia 17/10, para 
que a divulgação possa ocorrer dentro do prazo.  
  

Em seguida solicitou aos membros que fosse feito um levantamento das 
Unidades que tem OGM e as que não tem, quantos laboratórios e o nível de 

cada laboratório. (As informações deverão ser encaminhadas para o e-mail da 
CTBio) - Solicitação do Wim. 
 

Na sequência informou sobre o GT de sinalização que está praticamente 
finalizado, faltando apenas definir os anexos das figuras e etiquetas. Sugeriu 

que o GT fosse apresentado na próxima reunião para aprovação, gerando um 
documento final. 
Sugeriu colocar o GT de sinalização em forma de POP e da necessidade de ter 

um web designer para colocar as etiquetas e as figuras nas cores adequadas.  
 

Flavia Rianelli – VPPCB ficou de verificar se o T.I da Vice de Pesquisa poderia 
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atender essa solicitação e pediu que fossem enviadas as figuras e etiquetas, 
após aprovação, para o e-mail da CTBio.  
 

Na sequência, Paulo Roberto – EPSJV propôs a criação de um logo da CTBio e 
sugeriu aos membros um concurso interno e pediu para os membros que 

pensassem numa arte para apresentarem na próxima reunião (17/10). O logo 
mais votado será o escolhido podendo já ser utilizado no Encontro do dia 

29/11/17. 
 
Em seguida Flavia Rianelli e Simone Cavalher apresentaram a planilha de 

atividades, em anexo, informando o status de cada atividade conforme listada 
abaixo: 

 
1. QBA online – Curso EAD – O curso está sendo disponibilizado para as 
Unidades. Os interessados deverão enviar a solicitação para o e-mail 

qbaonline@ioc.fiocruz.br.  
 

2. Criação de novos módulos do Curso online EAD para especialização 
hospitalar – Não iniciado. 
 

3.  Modelo de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 
Saúde(PGRSS) – Os modelos já se encontram disponíveis no site da CTBio 

(ppt.vpplr.fiocruz.br). Andressa Guimarães ficou de enviar o PGRSS de 
BioManguinhos. 
 

4.  Sinalização em Biossegurança – Em fase de finalização. 
 

5.  Preparação de pacotes de documentos OGM para laboratórios – Não 
iniciado. 
 

6. Interface CQuali/ Biossegurança (SAGEQ) – Finalizado. As 
contribuições da CTBio foram informadas para CQuali, gerando modificações 

no questionário SAGEC. 
  
7. Manual de Biossegurança – Em andamento (Wim). 

 
8.  Bioproteção/ Biosseguridade – Em fase de finalização (fase escrita). 

 

mailto:qbaonline@ioc.fiocruz.br
file:///C:/Users/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ppt.vpplr.fiocruz.br


 

 

 

Sistema de Gestão da Qualidade–

SGQ VPPCB 

 
 Vice-Presidência de Pesquisa e 

Coleções Biológicas - VPPCB 

 
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 

 

Data: 19/09/2017 Página 3 / 2 

 

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

9. PCSMO – Em fase de finalização.  
 
10.  Jalecos – Em fase de finalização. 

 
11.  Visibilidade da CTBio – Em andamento. 

 
12.  Questionário de Biossegurança elaborado pela CTBio – Não iniciado. 

 
13. Encontro Anual da Biossegurança da Fiocruz – Em fase de definição 
do programa. 

 
Em continuidade, Simone Carvalher – FarManguinhos falou sobre o mapa de 

risco, pauta definida na última reunião. Roberto Azevedo – INI esclareceu que 
o mapa de risco não é política da Fiocruz, mas acredita que deveria ser um 
braço da Coordenação da Saúde do Trabalhador – CST e que as iniciativas são 

internas. Informou também que atualmente a Unidade sofre auditoria externa, 
sendo necessário o cumprimento de algumas exigências legais e acredita que a 

ANVISA cobre o mapa de risco afixado na porta dos laboratórios.  
Disse ainda que o mapa de risco não vem com data para ser atualizado. “O 
mapa de risco fica até acontecer algum tipo de mudança no processo de 

trabalho. Todo ano eu faço uma reentrevista para avaliação novamente dos 
riscos para saber se houve alguma mudança ou não”.  

Informou também que a DIREC fornece as plantas, mas de forma 
desatualizada, sendo necessário a produção do trabalho junto com o web 
designer. “Eu não valido a planta e sim o mapa de risco. A planta basta o 

técnico fazer”, finalizou Roberto. 
  

A próxima reunião está agendada para o dia 17/10/2017, às 9 horas, na sala 
117 do Castelo Mourisco. 
 

Pauta proposta: GT de Sinalização/ Logo CTBio/ Encontro Anual da 
Biossegurança. 

 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

*Consultar anexo. 
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