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Reunião: CTBIO 

Responsável: Wim Degrave 

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

Participantes 

 
Wim Degrave, Flavia Rianelli, Ricardo Machado, Pedro Teixeira, 
Simone Carvalher, Roberto Azevedo, Heloisa Goes. 
 

 

PAUTA PROPOSTA 

 
- Programação do Encontro de Biossegurança 

- Logo da Comissão Técnica de Biossegurança 

- GT de sinalização 
- GT de bioproteção 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

 
Wim Degrave deu início a reunião falando sobre 1º Encontro de Biossegurança 

da Fiocruz que acontecerá dia 29/11/17, no Salão Internacional da ENSP. 
(Programação, horário, temas de palestras e etc). 

 
Em seguida foi aberta a discussão para a escolha da logo da CTBio. Ficou 
acertado que as 3 logos criadas serão enviadas por e-mail para votação. A logo 

selecionada será a que receber o maior número de votos. 
 

Na sequência, Simone Carvalher - Farmaguinhos apresentou o trabalho que 
coordenou no GT de sinalização. Informou que foi produzido um POP e que o 
mesmo será disponibilizado por e-mail para os membros da comissão. (Todos 

poderão contribuir, fazer correções e recomendações ou até mesmo enviar 
novas etiquetas de sugestão. As contribuições deverão ser enviadas até o dia 

01/11/17).  
 
Heloisa Góes da Coordenação da Qualidade falou sobre a proposta da ação 

conjunta da CTBio com a Qualidade na elaboração do documento para as 
Unidades que não possuem o PGRSS. Solicitou a indicação de um membro da 
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CTBio que pudesse coordenar e organizar os GTs das Unidades que não 
possuem o Plano. Wim Degrave e Ricardo Machado indicaram o membro 
Rubens Barroso. A CTBio ficou de enviar o convite para o mesmo. 

 
Posteriormente, Pedro Teixeira – ENSP falou sobre o GT de bioproteção que 

coordenou junto com Ricardo Machado. Expôs sobre a questão da 
vulnerabilidade do acesso a Fiocruz e informou que teve conhecimento de 

alguns documentos e que através dos mesmos, consolidou informações e criou 
um controle de acesso padronizado para as portarias da Fiocruz.  
 

Falou também sobre a questão dos fluxos de acidentes e afirmou que percebeu 
muita sobreposição. Acredita que a questão dos fluxos de acidentes deveria 

estar organizada e ter uma política para suporte. Informou ainda que elaborou 
um material e que o mesmo precisa ser validado.  
 

Expôs também sobre Focinho do Castelo (ONG sem fins lucrativos que cuida 
dos animais abandonados no campus). “Eles já conseguiram fazer um 

programa de doação de animais, conseguiram castrar os animais, e todos hoje 
têm coleira e alguns momentos recolhem esses animais abandonados e fazem 
uma feira para doação dos animais” informou Pedro.  

Disse ainda que a ONG elaborou um texto e que o texto foi incorporado no 
plano de contingência.  

 
Com relação os Jalecos, Ricardo Machado e Wim informaram que serão 
disponibilizados 3 (três) modelos de jalecos por Unidade para serem testados. 

 
A próxima reunião acontecerá no dia 21/11/2017, às 9 horas, na sala 117 do 

Castelo Mourisco. 
 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

*Consultar anexo. 
 

  

 


