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Reunião: CTBio 

Responsável: Wim Degrave 

Horário: 9 às 12 h Local: Sala 117 - Castelo 

Participantes 

 
Flavia Rianelli, Ricardo Machado, Simone Cavalher, Andressa 
Guimarães, Pedro Teixeira, Bernardina Morales, Rubens Barrozo, 
Denise Barone, Angela Pedroso, Catia Ines Costa, Harrison Magdinier, 
Maria Egle, Hilda Carolina, Carlos Letácio, Felipe Stegun. 
. 
 

 

PAUTA PROPOSTA 

 
- Marcos legais – Insalubridade 

- Plataforma Ágora - Rede 

- Biorrepositórios e biobancos 

- Plano de ação - Fluxo de acidentes com material biológico. 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

 

Ricardo Machado – IOC iniciou a reunião abordando os GTs que estão em 

andamento.  Em seguida informou a agenda de encontros dos próximos GTs 
convidando todos os interessados a participar. 

 

Na sequência Maria Egle – ENSP realizou apresentação sobre os marcos legais 

da insalubridade sugerindo a criação do GT de insalubridade a fim de se 

discutir as mudanças na legislação. Esclareceu que o tema “insalubridade” é 

complicado pois o mesmo carrega uma questão histórica, onde “todos os 

profissionais tinham direito”. Expôs ainda os critérios que definem a 
insalubridade, deixando clara a necessidade de estarem todos na legislação.  

 

Sugeriu dar início ao trabalho do GT partindo do material que está sendo 

produzido em BioManguinhos, gerando assim dois documentos separados: 

biológicos e químicos. 
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Na sequência, Denise Barone – Mata Atlântica esclareceu que a comissão da 

CTBio poderá sugerir as mudanças pertinentes na legislação, posteriormente 

podendo passar estas mudanças para o Ministério da Saúde via Ministério do 

Trabalho. 
  

Maria Egle – ENSP informou ainda que a UFRJ seria uma grande parceira por 

ter uma área importante de engenharia de segurança onde são feitas todas as 

concessões de insalubridade. “Seria um parceiro superimportante para unir 

forças, mas acredito que internamente o trabalho tem que ser iniciado com as 

discussões, vendo onde o processo se encontra para dar continuidade”. 
 

Já Pedro Teixeira – ENSP comentou sobre a Plataforma Ágora (Rede de 

biossegurança interna criada com a proposta de ser utilizada pela CTBio para 

que todos possam trabalhar, para o bem coletivo, temas específicos da 

Fiocruz, podendo compartilhar informações). Informou aos demais membros 

que ainda está estudando a Plataforma e solicitou a todos para acessarem e 

darem um feedback. 
 

Dando continuidade à pauta, Egle pediu ajuda à comissão sobre biobancos e 

biorreposítorios. Informou que na ENSP, isto está começando, mas externou 

sua preocupação pois está identificando entrada de material biológico sem 

nenhuma informação.  

 
Ricardo Machado – IOC sugeriu pegar com a Pesquisa Clínica da Vice-

presidência de Pesquisa todo material que eles já possuem e posteriormente 

repassar para todas as Unidades. Falou também sobre o GT de bioproteção 

que está sendo realizado pela comissão assim como a proposta de ser feito um 

levantamento para ser colocado um controle com cartão conforme a NB2 e a 

NB3.  

 
Ricardo Machado finalizou a reunião falando sobre a necessidade de ser 

criando um GT dos animais soltos no campus da Fiocruz, com a importância de 

ser incluído nesse grupo diversos segmentos como Focinho do Castelo, COGIC, 

e etc. 

 

A reunião foi encerrada com o agendamento do próximo encontro para o dia 
19/06/2018, às 9h, sala 117 – Castelo. 
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Pauta proposta:  

 

- GTs – Grupos de Trabalho 
- Plataforma Ágora – Rede 

- RDC 222. 

 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

*Consultar anexo 

 

  

 
 

 

 


