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Reunião: CTBio 

Responsável: Wim Degrave 

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

Participantes 

 
Wim Degrave, Ninive Aguiar, Pedro Binsfeld, Flavia Rianelli, Ricardo 
Machado, Simone Cavalher, Manoel Donas, Thiago Amboni, Denise 
Barone, Douglas Baeta, Ivan Neves, Harrison Magdinier, Rubens 
Barrozo, Cátia Costa, Augusto Ramos, Christian Reis, Alexsandra 
Favacho, Renata Almeida. 
 

 

PAUTA PROPOSTA 

             

            - III Encontro da Biossegurança e Bioproteção da Fiocruz - 2019 

- Encontro Nacional de Comissões Internas de Biossegurança (ENCIBio)-
2020 – RJ. 
- Projeto de Biossegurança do Ministério da Saúde. 

- GT de Capacitação e GT de sinalização. 
 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

 

A reunião da CTBio teve início com a fala do Wim Degrave que contou com a 

participação dos membros do Ministério da Saúde – Dra. Ninive Aguiar e o Dr. 

Pedro Binsfeld. Todos tiveram a oportunidade de se apresentarem. 
 

Em seguida Flavia Rianelli passou alguns informes que constavam na pauta da 
reunião. 

  
Informou que o III Encontro da Biossegurança e Bioproteção da Fiocruz está 
agendado para os dias 29 e 30 de outubro de 2019, no auditório do Museu da 

Vida. Falou da importância de ser fechada a programação o quanto antes para 
poder convidar os palestrantes.  

 
Alguns temas foram propostos para o Encontro como por exemplo 
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Biossegurança em Saúde. Outros ainda serão avaliados. 
 
Sobre o Encontro da Qualidade informou que o mesmo está agendado para o 

dia 31 de outubro de 2019, no auditório do Museu da Vida, que dará sequência 
ao III Encontro da Biossegurança e Bioproteção da Fiocruz. 

 
Em relação ao Encontro Nacional de Comissões Internas de Biossegurança – 

ENCIBio, que será realizado em outubro de 2020 no Rio de Janeiro, Flavia 
Rianelli ficou de buscar os orçamentos dos locais que atenderão a 
programação para o Encontro que posteriormente enviará para a Simone 

Cavalher, que está à frente da comissão do Encontro. 
 

Na sequência Ricardo Machado – IOC reforçou que foi enviado, por e-mail, um 
questionário sobre teste dos jalecos (modelo IOC e IRR) solicitando uma 
devolução do mesmo até o dia 02/05/19. 

 
Em seguida Wim Degrave – Presidente da CTBio falou sobre o projeto do 

Ministério da Saúde que está em andamento com duração de 2 anos 
(dezembro/2018 a novembro/2020). Informou que acontecerá  na reunião de 
julho uma apresentação de um draft de todos os GTs, ou seja, da primeira 

versão do Manual de Biossegurança e dos demais GTs que estão em 
andamento. 

 
Falou ainda sobre as 5 metas que estão inseridas no projeto, sendo elas: 
 

1. Mapeamento de patógenos, infraestrutura e expertise 
 

2. Avaliação de equipamentos para adequação de infraestrutura para 
minimização de riscos à saúde e para bioproteção 
 

3. Construir um conjunto de instrumentos de operação e fiscalização em 
Biossegurança e Bioproteção para instituições de C&T 

 
4. Aquisição de equipamentos para adequação de capacidade metrológica para 
monitoramento de Biossegurança e Bioproteção 

 
5. Mapear e disponibilizar capacitação em Biossegurança e Bioproteção, 

englobando pesquisa, desenvolvimento tecnológico, produção, serviços de 
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referência e assistência, e coleções biológicas. 
 

Sobre o GT de sinalização Dra. Ninive Aguiar do Ministério da Saúde ficou de 
enviar algumas definições que atualmente estão sendo utilizadas pelo MS e, 
posteriormente estas serão alteradas.  

 
Simone Cavalher – Farmanguinhos ficou de encaminhar para o email da CTBio 

a ultima versão do projeto de sinalização já com as atualizações do Ministério 
da Saúde, podendo já solicitar a elaboração das etiquetas e posteriormente a 

impressão das mesmas no local indicado por BioManguinhos, devido a 
qualidade do material. 
 

Sobre o GT de Capacitação que Rubens Barrozo está à frente o mesmo deixou 
agendado uma reunião para o dia 25/04 para alinhar algumas informações. 

 
Em seguida Simone Cavalher informou que estará à frente coordenando o 
novo GT Lista de Verificação, informando que a primeira reunião será marcada 

para abril e que os interessados poderão participar. 
 

Wim Degrave propôs a criação do GT de Qualidade, juntamente com a CQuali, 
para trabalhar a qualidade em cada projeto. Solicitou a Cátia Inês - CQuali um 
plano mínimo para ser apresentado na reunião de julho. 

 
Por fim Flavia Rianelli falou que em breve será efetuada uma nova compra de 

termômetros e displays para as Unidades e que gostaria de obter uma 
devolutiva das Unidades para saber se o material está atendendo, sendo de 
boa qualidade. 

 
A próxima reunião ocorrerá dia 29/05/19, às 9 horas, na sala de reunião do 

CRIS. 
 
 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

Orçamento - Encontro Nacional de 

Comissões Internas de Biossegurança 
(ENCIBio) 

Flavia 29/05/2019 

Programação para o III Encontro da 
Biossegurança e Bioproteção da 

Comissão 01/08/2019 
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Fiocruz 

Criação GT Lista de Verificação 

 

Simone Cavalher  19/05/19 

Nova compra de material: 

termômetros e displays  

Flavia 30/06/19 

Apresentação de um draft dos GTs em 
andamento 

Coordenadores GT 16/07/19 

 

 

 
 


