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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, Telma Abdalla, Ivan Neves Junior, Ingrid Viana, 
Sônia de Oliveira, Roberto Azevedo, Carlos Letácio Silveira, Camila 
Azeredo e Felipe Stegum. 
 

 

PAUTA PROPOSTA 

 
Reunião da Comissão Técnica de Biossegurança da Fiocruz para discutir as 

atividades (demandas) propostas. 
 

PONTOS DISCUTIDOS 

 

Ricardo Machado – CIBio/IOC iniciou a reunião falando sobre os encontros/ 
GTs que aconteceram no mês de junho e que ainda estão em andamento. Em 

seguida passou a palavra para Pedro Teixeira – ENSP discorrer sobre o 
primeiro GT de Bioproteção/ biosseguridade que ocorreu no dia 13/06/17. 
 

Pedro Teixeira – ENSP afirmou ter ficado muito satisfeito no GT de 
Bioproteção/ Biosseguridade que participou. Acredita que este trabalho será  

fundamental para estruturar a Biossegurança na Fiocruz.  
 
Informou também que foi sugerido que escrevesse uma proposta de atenção 

de um setor de biossegurança. Esclareceu que a visão que possui da Fiocruz é 
antiga, por estar na Instituição há bastante tempo. Combinou com os 

membros que irá escrever e que todos irão verificar se estão de acordo. “A 
oportunidade que estamos tendo de fazer o plano de contingência, a política 
de sinalização, dentre outras é muito boa. É o momento para a gente pensar 

numa política que seja norteadora e que ela contemple as Unidades”, concluiu 
Pedro. 
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Ivan Neves – ICTB expôs sobre o plano de contingência criado na sua Unidade. 
Ficou de disponibilizar para ajudar no GT sobre Plano de Contingência de 
Biossegurança da Fiocruz. 

Ricardo Machado – CIBio/ IOC falou sobre a reunião realizada no dia 20/06/17 
sobre o PCMSO com a participação da Coordenadora do Núcleo de Saúde do 

Trabalhador - NUST de Manguinhos – Sônia Gertner.  
 

Aproveitou para esclarecer que o objetivo principal da reunião foi alinhavar 
alguns pontos sobre os exames médicos para as equipes participantes de 
projetos OGM Classe de Risco 2 (ou superior), uma vez que  a ANVISA cobrará 

nas auditorias. 
 

“Ficou decidido que as CIBios, contendo projetos OGM Classe de Risco 2 (ou 
superior), deverão enviar, para o NUST, a lista de nomes dos integrantes 
(bolsistas e servidores) das respectivas equipes. Em relação aos terceirizados 

dessas equipes, os exames deverão ser solicitados à empresa contratada.  Nas 
unidades com NUST próprio, porém sem médicos, (ou seja, que dependem do 

médico do NUST do campus Manguinhos), a intenção é realizar o periódico nos 
bolsistas (OGM CR2) na mesma ocasião que se realizará esses exames nos 
servidores da unidade (desse modo é aproveitado o deslocamento do 

médico)”.  
 

Falou também sobre a dificuldade que o NUST tem em saber sobre os agentes  
biológicos manipulados em cada laboratório e, consequentemente os 
protocolos médicos específicos para atendimento envolvendo os mesmos. 

Neste ponto, um levantamento atualizado (feito pela CTBio/CIBios) desses 
agentes seria de grande importância.  

 
Ivan Neves – ICTB informou não ter fisicamente uma estrutura mínima de 
serviço de Biossegurança na sua Unidade.  Acredita que para fazer o que está 

sendo proposto, precisaria ter uma estrutura de serviço. 
 

Simone Carvalher – Farmanguinhos esclareceu que Unidades construíram ao 
longo do tempo a estrutura de serviço, com o apoio da diretoria que deram 
condições, de acordo com as suas necessidades. Esclareceu ainda que as 

necessidades das Unidades são diferentes. “Tem Unidades que não precisam 
ter uma Comissão de Biossegurança - CIBio montada”. 
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Na seqüência, Pedro Teixeira – ENSP apontou os avanços que os grupos 
tiveram com os encontros/ GTs. Solicitou à Flavia Rianelli – VPPCB que 
verificasse novas datas disponíveis para a segunda rodada do Grupo de 

Trabalho – GT. 
 

Em seguida Flavia Rianelli – VPPCB falou sobre alguns informes: 
 

- Evento de Biossegurança – O evento foi agendado para o dia 29/11/17 no 
Salão Internacional da ENSP, dia seguinte do Evento da Qualidade que 
acontecerá no Museu da Vida, conforme sugerido. 

 
- Questionário SAGEQ – Informou que recebeu apenas de 3 contribuições  

referentes as perguntas de Biossegurança. Esclareceu que o Questionário 
seguirá apenas com essas contribuições, conforme acordado com a CQuali. 
 

- Contratação do bolsista - Atenderá e organizará o QBA on-line para todas as 
Unidades - Fase de finalização.  

 
Dando continuidade a reunião, Ricardo Machado – CIBio/ IOC expôs sobre a 
reunião de jalecos que ocorreu no dia 14/06/17 com a proposta de chegar 

num modelo de jaleco que atenda a maioria das Unidades e que possa ser 
efetuada uma compra compartilhada para que o valor diminua. Informou que o 

modelo de jaleco escolhido para atender as Unidades é o descartável do IOC e 
do CPqRR. 
Ficou de enviar o resumo do estudo para todos os membros da comissão, 

podendo cada Unidade optar e solicitar os dois modelos de jalecos para serem 
testados.  

 
Falou também sobre o questionário SAGEQ informando que houve 
oportunidade dos membros fazerem alterações, porém só 3 membros 

responderam e contribuíram com o questionário. Esclareceu que ficou 
acordado na reunião passada que o Questionário SAGEQ seria mantido com 

algumas contribuições, já que a comissão não teria tempo suficiente para 
produzir outro questionário e também não teria sistema para isso. Ficou 
acordado com a CQuali que o questionário SAGEQ seria mantido, podendo os 

membros da CTBio fazer contribuições. A CQuali enviará posteriormente para 
as CIBios o resultado do questionário.  
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Pedro Teixeira – ENSP propôs aos membros a elaboração de um Questionário 
de Biossegurança para o ano que vem. Solicitou à Flavia Rianelli - VPPCB que 
colocasse dentro da planilha de atividades a produção de questionário da 

Biossegurança para ser trabalhada essa meta nos próximos GTs. 
 

Simone Carvalher – Farmanguinhos sugeriu que todos fizessem as 
considerações referentes ao questionário de biossegurança para 

posteriormente discutir o material no GT. 
 
Telma Abdalla – ENSP acha interessante utilizar o mesmo sistema que a CQuali 

utiliza, para acesso ao questionário de biossegurança. Acha importante 
informar a todas as Unidades que será elaborado pela CTBio o Questionário de 

Biossegurança para o ano que vem. 
 
A próxima reunião acontecerá no dia 20/07/2017, às 9 horas, na sala 117 do 

Castelo Mourisco. 
 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

*Consultar anexo. 
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