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Reunião: CTBIO 

Responsável: Wim Degrave 

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

Participantes 

 
Flavia Rianelli, Ricardo Machado, Pedro Teixeira, Simone Carvalher, 
Rubens Barrozo, Fernanda Sabagh, Denise Torres, Elisabeth Modena, 
Luiz Fernando Mattos, Alice Sabatino, Hilda Carolina, Carlos Letácio 
Silveira, Christian Reis, Alexandre Machado e Felipe Stegum. 
 

 

PAUTA PROPOSTA 

 
GTs em andamento e Encontro Anual da Biossegurança da Fiocruz. 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

 
Simone Carvalher – Farmanguinhos deu início a reunião falando sobre os 

encontros/ GTs que estão em andamento. Informou que os grupos estão se 
reunindo de acordo com as necessidades. Disse ainda, que esta reunião 

serviria também para discutir e definir questões em relação ao I Encontro 
Anual de Biossegurança da Fiocruz que acontecerá no dia 29/11/17, no Salão 
Internacional da ENSP. O Encontro está agendado para o dia inteiro, mas  

ainda será decidido se acontecerá somente pela parte da manhã. Por fim 
esclareceu  que o evento está indo de encontro ao evento da Qualidade, que 

ocorrerá no dia anterior (28/11/17 - Museu da Vida).  
 
Em seguida Ricardo Machado – CIBio/ IOC falou sobre os GTs que foram 

realizados, iniciando sobre o GT de jaleco. Reforçou o trabalho que o NUST 
está fazendo com os jalecos, informando que conseguiu definir modelo do 

jaleco descartável, o mesmo utilizado no IOC e no CPqRR.  
 
Disse também que o Luiz Fernando da Qualidade está realizando um trabalho 

em paralelo, preparando uma planilha para apresentar para todos afim de ver 
se será melhor utilizar o modelo de jaleco lavável de Bio ou o descartável, 

devido as necessidades de algumas Unidades. Ricardo enviará um resumo 
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assim que finalizar o trabalho, podendo todos optar pelo que será melhor em 
cada Unidade. Propôs ainda que quem tiver interesse de testar os dois jalecos 
poderá solicitar.  

 
Luiz Fernando Mattos – CQuali informou que dependendo do nível do uso do 

jaleco em cada Unidade um jaleco será mais indicado do que o outro e que 
para identificar isso precisará mensurar o uso do jaleco em cada Unidade. A  

partir daí, com os outros dados poderá ser determinado qual é o mais indicado 
para cada caso.  
 

Carlos Letácio informou que tem interesse de testar os jalecos no Instituto 

Gonçalo Muniz/BA. Acredita ser extremamente importante a utilização dos 

mesmos, tendo em vista a segurança do jaleco como método de barreira, 

porém não sabe se terá recursos para bancar para todos os laboratórios.  
 
Com relação ao GT de Bioproteção/Biosseguridade Pedro Teixeira – ENSP 

informou que as discussões estão bem encaminhadas, como o estabelecimento 
dos fluxos dos acidentes, a questão dos animais no campus, o que fazer se 

encontrar animal morto, para onde encaminhar e etc. Falou também que 
participou do GT de Sinalização e ficou satisfeito vendo o trabalho caminhar. 
“Se a gente puder trabalhar aproveitando as experiências que são geradas a 

partir das Unidades e já em andamento,  estas serão muito bem-vindas... 
Iremos fazer uma minuta, um documento, que este documento poderá sofrer 

críticas, inclusive dos centros regionais, mas precisamos amadurecer este 
documento e transformar ele num documento que seja referência interna, 
institucional. A idéia que seja feita uma consulta pública para que todos 

possam dar as suas opiniões”. 
 

Ricardo Machado complementou a fala de Pedro esclarecendo que os GTs são 
abertos e que todos podem participar. Disse também que o plano de 
contingência será iniciado no Campus de Manguinhos (Matriz) e que depois 

será repassado para outras regionais.  
 

Em seguida Flavia Rianelli apresentou a planilha de atividades, em anexo, 
sinalizando os GTs que estão em andamento. 
 

Na sequência, Ricardo Machado – CIBio/ IOC falou sobre a pauta do Evento 
Anual de Biossegurança precisando definir questões como: horário (o evento 
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acontecerá só na parte da manhã ou o dia inteiro), proposta do evento, 
programação, palestrantes (fazendo um histórico da Biossegurança na Fiocruz 
até hoje), público alvo e etc.  

 
Finalizando, ficou acertado que serão enviadas para o e-mail da CTBio 

sugestões de palestrantes com a aprovação do Wim Degrave. 
 

A próxima reunião está agendada para o dia 15/08/2017, às 9 horas, na sala 
117 do Castelo Mourisco. 
 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

*Consultar anexo. 

 

  

 

  


