
 

 

 

Sistema de Gestão da Qualidade–

SGQ VPPCB 

 
 Vice-Presidência de Pesquisa e 

Coleções Biológicas - VPPCB 

 
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 

 

Data: 18/09/2018 Página 1 / 2 

 

  
  VPPCB-F-SEC-000-04 Rev.02 em 03/11/2015 

 

Reunião: CTBio 

Responsável: Wim Degrave 

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

Participantes 

 
Wim Degrave, Flavia Rianelli, Ricardo Machado, Simone Cavalher, 
Bernardina Morales, Catia Ines Costa, Harrison Magdinier Paulo 
Roberto de Carvalho, Denise Barone, Maria Egle, Alice Sabatino, 
Augusto Ramos, Evania Galindo, Lisiane Lappe, Felipe Stegun, 
Alexandre Machado, Carlos Letácio, Christian Reis e Leonardo Lopes.  
 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

1. Encontro ENCIBio - ES 

2. II Encontro de Biossegurança e Bioproteção -  Fiocruz 
3. GT Plano de Contingência 
4. GT de Capacitação 

5. Edital Inova 

6. Manual Classificação de Risco dos Agentes Biológicos 
 

PONTOS DISCUTIDOS 

 

Ricardo Machado – IOC deu início à reunião falando sobre XI Encontro 
Nacional de Comissões Internas de Biossegurança (ENCIBio), que 
ocorrerá dias 01 e 02/10/18 – Vitória – ES.  

 
Flavia Rianelli esclareceu algumas dúvidas sobre a documentação necessária 

para ida ao XI Encontro Nacional de Comissões Internas de Biossegurança 
(ENCIBio). Informou também que a Portaria da CTBio será republicada e que 
em breve será encaminhada a Portaria atual. 

 
Na sequência, informou que dia 19/09 iniciará o GT de Transporte de Material 

Biológico coordenado pela Bernardina Morales da CIBio – Biomanguinhos e 
convidou a todos os interessados a participar (9 às 12h – Sala 117 – Castelo). 
 



 

 

 

Sistema de Gestão da Qualidade–

SGQ VPPCB 

 
 Vice-Presidência de Pesquisa e 

Coleções Biológicas - VPPCB 

 
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 

 

Data: 18/09/2018 Página 2 / 2 

 

  
  VPPCB-F-SEC-000-04 Rev.02 em 03/11/2015 

Sobre o II Encontro de Biossegurança e Bioproteção da Fiocruz que 
ocorrerá dia 27/11/18, no auditório do Museu da Vida – Fiocruz, Flavia Rianelli 
solicitou que fosse definida a programação do Encontro. Sugeriu aos membros 

que enviassem por e-mail sugestões de tópicos a serem abordados e de 
palestrantes para o Encontro. 

 
Em seguida, Ricardo Machado distribuiu para as CIBios exemplares 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde sobre a nova Classificação de Risco 
dos Agentes Biológicos. 
 

Referente ao GT de Plano de Contingência, Ricardo Machado informou que 
ficou acordado com a COGIC, a escolha de um prédio por Unidade para fazer o 

curso teórico para brigadista voluntário e posteriormente o treinamento.  
Cada CIBio ficará encarregada de reunir os profissionais com desejo de serem 
brigadistas de cada prédio e, junto com a diretoria daquela Unidade, decidirá 

qual prédio será realizado o projeto piloto. 
“A gente, como CIBIo, tem que escolher por Unidade um prédio piloto e 

apresentar isso para a brigada Fiocruz para eles falarem a quantidade mínima 
de brigadistas voluntários”, concluiu Ricardo.  
 

Maria Egle (ENSP) sugeriu iniciar o projeto piloto pelo prédio da escola. 
Informou que incêndio para ENSP está sendo um dos maiores problemas.  

 
Harrison Magdiner (IOC) e Cátia Inês (CQuali) falaram da importância e 
conscientização de ser estabelecido com frequência o treinamento para 

evacuação dos prédios no caso de emergência, acreditando que este 
treinamento deva ocorrer duas ou três vezes por ano, para quando uma 

emergência acontecer, os profissionais consigam sair com tranquilidade.  
 
Paulo Roberto (EPSJV) acredita ser melhor capacitar primeiro os brigadistas da 

COGIC, por eles não terem a expertise de como entrar no laboratório de 
virologia e abrir a mangueira de incêndio. Explicou que, em cada prédio, existe 

peculiaridades próprias que precisam ser estudadas. 
 
Ricardo Machado acha importante formalizar uma portaria da Unidade junto 

com a vice-presidência informando que ocorrerá um plano simulado de 
evacuação. onde todos deverão se retirar do seu local de trabalho. Esclareceu 

que aquele profissional que não sair deverá ser punido.  
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Acha importante levar para o Wim a proposta de se pensar num projeto da 
própria Fiocruz de proporcionar um treinamento para o corpo militar de 

bombeiros das Unidades, pensando num grande projeto. 
 

Paulo Roberto (EPSJV) falou sobre o GT de Capacitação que está coordenando. 
Acredita que a Fiocruz tem condições de fazer o Programa Interlab – 

Biosssegurança (Programa de Ensaio de Proficiência). Sua proposta seria de 
produzir cursos via interlab e oferecer a Fiocruz, sem precisar deslocar o 
professor, através de vídeo aulas. “A Unidade reuniria os alunos, colocaria o 

DVD para assistir a aula e depois os alunos realizariam a prova e 
posteriormente receberiam o certificado”. 

 
Na sequência Ricardo Machado achou interessante a inclusão de um módulo 
extra QBA online sobre incêndio, podendo aprimorar o QBA, disponibilizando 

também vídeos nesta nova versão. 
 

Propôs também fazer um protocolo pela CTBio relacionado a questão do uso do 
nitrogênio líquido.  
 

Sobre o Projeto Inova Fiocruz Wim informou que o projeto foi submetido e 
que o mesmo será enviado posteriormente para o Ministério da Saúde para 

solicitar recursos adicionais. 
 
Finalizou a reunião informando que a CIBio que tiver interesse de receber 

exemplares sobre o Manual Classificação de Risco dos Agentes Biológicos. 
deverá solicitar via email. 

 
A data da próxima reunião será dia 16/10/18, às 9 horas, sala 117 – Castelo. 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

*Consultar anexo 
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