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Reunião: CTBio 

Responsável: Wim Degrave 

Horário: 13 às 16:30 h Local: Sala 110 do Castelo 

Participantes 

 
Flavia Rianelli, Ricardo Machado, Simone Cavalher, Bernardina 
Morales, Harrison Magdinier, Paulo Roberto Carvalho, Denise Barone, 
Julio Rosa, Pedro Binsfeld e Nínive Aguiar Colonello. 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

- III Encontro da Biossegurança e Bioproteção da Fiocruz 
- Químicos Perigosos (Cianeto)  

- Atualização do plano de contingência e emergência 
- Atualizações do Projeto de Biossegurança do Ministério da Saúde 

 
  

PONTOS DISCUTIDOS 

 

Dr. Pedro Binsfeld deu inicio a reunião questionando se o sistema que hoje é 
utilizado pelo IOC, para submissão de projetos que envolvem manipulação de 
OGM, poderia vir a ser utilizado por todas as unidades da Fiocruz. Ele pediu 

para que a comissão pensasse se concordaria ou não em tornar esta 
submissão eletrônica. Ricardo aproveitou para explicar como o sistema 
funciona. 

 

Ricardo Machado solicitou ao Wim autorização para que fosse custeada a 
passagem do Sr. Humelino (COGIC) para Fiocruz Bahia, informando que o 
mesmo estaria indo realizar um treinamento da brigada de incêndio recrutada 

pelo Carlos Letácio. Wim autorizou e a passagem já está sendo providenciada. 
 
Flávia Rianelli atualizou a todos a respeito do programa do III Encontro da 

Biossegurança e Bioproteção da Fiocruz, que acontecerá no final do mês de 
outubro e informou que todas as regionais confirmaram participação. 
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Em seguida Flávia informou a respeito da documentação enviada pelo Felipe 
Stegun (Fiocruz Rondônia) o qual informa que foi comprado por um 
determinado pesquisador, 2 kg de Cianeto de Potássio.  

 
Paulo Roberto explicou que já estava há alguns meses, conversando com uma 

técnica de Rondônia, que solicitou algumas explicações a respeito das 
contenções necessárias para a manipulação de tal material e ficou de escrever 

um parecer técnico a respeito, por escrito, para enviar aos que questionaram. 
 
Para que os representantes do Ministério da Saúde, Dra. Nínive e Dr. Pedro 

possam acompanhar o andamento dos vários grupos de trabalho da CTNBio, 
será solicitado aos coordenadores dos mesmos, que enviem as atas referente 

as reuniões já realizadas, para que a Flávia disponibilize todas as ATAS na 
página da CTBio. Dr. Pedro sugeriu que todos façam o mesmo modelo de ATA. 
 

Dra. Nínive solicitou um cronograma do levantamento de OGMs que será 
realizado através de questionário. Simone Cavalher ficou de alinhar com o Wim 

esta questão e informar a Dra. Nínive.  
 
Dra. Nínive solicitou atualização em relação as metas estabelecidas no projeto 

do Ministério da Saúde: 
 

Meta 2  
PCMSO – Ricardo informou que o mesmo está sendo realizado em conjunto 
com a Coordenação de Saúde do Trabalhador (CST). Também informou que 

atualmente está sendo oferecido aos alunos que realizam manipulação de OGM 
e/ou desenvolvem suas rotinas de trabalho em instalações com nível de 

biossegurança 2 (NB2) exames periódicos que são orientados por 
componentes da CST, porém informou que a adesão ao periódico não é 
grande, estando a curva descendente em relação a esta adesão. Para os que 

são celetistas, está sendo cobrado, das empresas que os terceirizam, que os 
exames sejam realizados. 

 
Em relação ao relatório anual de biossegurança, cujo envio à CTNBio, torna-se 
obrigatório por parte das unidades que manipulam OGM, Dr. Pedro sugeriu que 

também a CTBio os receba, contando para tal, com a chancela da presidência 
da Fiocruz. O objetivo seria ter ciência de que as unidades estão com o CQB 

válido e regularizado.  
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A respeito do projeto de sinalização Flávia informou que as etiquetas estão 
sendo vetorizadas. 

 
Foi perguntado a Respeito do PPRA (Plano de Risco Ambiental) e do PGRSS. 

Ricardo informou que este está sendo finalizado. 
 

Dr. Pedro perguntou a respeito das listas de verificação que estão sendo 
criadas por um dos GT da comissão. Simone, que coordena este GT, explicou 
que a lista que será aplicado a laboratórios NB3 está pronta. Bernardina 

informou que a lista referente a instalações NB1 está finalizada, porém em 
fase de revisão. A mesma a enviará a Simone até o final de setembro. A lista 

para verificação de instalações NB2 e Grande escala, também sob 
responsabilidade da Bernardina precisam ser elaboradas ainda.  
 

Dr. Pedro explicou que tinha a intenção de aplicá-las as inspeções do INI. 
Também informou que este instituto está criando o IBC (Institucional 

Biossafety Committee) e explicou sua composição.  
 
Meta 3  

Dra. Nínive perguntou sobre a tabela de capacitação.  
Simone informou que está aguardando duas unidades enviar os dados de 

quem treina em biossegurança, para finalizar a compilação. 
 
Em relação ao manual de transporte de material biológico, Bernardina explicou 

como o mesmo está sendo elaborado.  
 

Ricardo aproveitou para dar explicações a respeito do plano de contingência 
que está sendo elaborado. Simone fez um pequeno histórico, de como 
chegaram à conclusão de iniciarem as ações de contingência, priorizando a 

formação da brigadas de incêndio e seu treinamento. Ricardo relatou todas as 
ações realizadas até hoje, informado as datas das reuniões, as unidades 

participantes e os e-mails “trocados” com o Sr. Humelino (COGIC). Solicitou 
também que um próximo e-mail seja enviado em nome da comissão, como 
tentativa de encaminhar/solucionar pendências em relação aos prazos de 

conclusão das ações já iniciadas. 
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Por fim, Dr. Pedro sugeriu tópicos a serem apresentados pelas unidades 
durante o III Encontro da Biossegurança e Bioproteção da Fiocruz, objetivando 
um panorama de como as unidades estão trabalhando determinadas ações: 

Entre elas: 
1. Auditorias 

2. Registro das atividades 
3. Frequência das reuniões 

4. Número de projetos submetidos a CIBio 
5. Quantidade de áreas credenciadas pala CTNBio 
6. Segurança do trabalho (sugerida pela Denise). 

 
Flávia ficou de verificar com a Ana Paula da VPPCB o orçamento da CTBio. 

Encaminhará a solicitação para a confecção de 2 faixas para divulgação do III 
Encontro da Biossegurança e Bioproteção da Fiocruz, bem como orçamento de 
50 canecas para serem distribuídas aos palestrantes, membros e suplentes da 

CTBio. 
 

 
A próxima reunião está agendada para o dia 15/10/19, às 9 horas, sala 117 – 
Castelo. 

 
 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

Enviar para secretária da vice as 
solicitações (passagens e diárias) dos 

palestrantes e membros das regionais 
para o III Encontro da Biossegurança e 

Bioproteção da Fiocruz. 

 
 

Flavia Rianelli 

 
 

23/09/2019 

Fechar a programação do III Encontro 

da Biossegurança e Bioproteção da 
Fiocruz. 

 

Flavia Rianelli 

 

25/09/2019 

Finalizar o site de inscrição para o III 

Encontro da Biossegurança e 
Bioproteção da Fiocruz.  

 

Flavia Rianelli 

 

29/09/2019 

Escrever um parecer técnico a respeito 
da compra de 2 kg de Cianeto de 
Potássio por um pesquisador da 

Fiocruz Rondônia. 

 
Paulo Roberto  

 
15/10/2019 
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Solicitar aos coordenadores de cada 
GT o envio das atas para serem 
disponibilizadas no site da CTBio 

 
Flavia Rianelli 

 
25/09/2019 

Enviar aos membros das regionais os 
tópicos que deverão ser apresentados 

no III Encontro da Biossegurança e 
Bioproteção da Fiocruz. 

 
Flavia Rianelli 

 
25/09/2019 

Fazer um orçamento e providenciar 
faixas para divulgação do III Encontro 

da Biossegurança e Bioproteção da 
Fiocruz e brindes para os palestrantes 

e membros. 

 
 

Flavia Rianelli e Ana 
Paula  

 
 

25/09/2019 

 

 

 
 


