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Reunião: CTBio  

Responsável: Wim Degrave 

Horário: 9:30 às 12:00 h Local: MS Team 

Participantes 

Wim Degrave, Simone Cavalher, Denise Baroni Armando Lopes, 
Paulo de Carvalho, Catia Costa, Rubens Barrozo, Agusto Ramos, 
Bernardina Morales, Felipe Stegun, Carlos Letácio e Maria Egle 
Setti. 

 

PAUTA PROPOSTA 

 
- Acompanhamento das ações para o enfrentamento da pandemia de Covid-

19 

PONTOS DISCUTIDOS 

A reunião foi iniciada sendo discutido o encaminhamento dos resíduos, 
gerados pela pandemia. Egle informou que os do Hélio Fraga estavam sendo 

dispensados em bombonas lacradas e encaminhados para incineração pela 
COGIC e que os gerados no posto da ENSP estavam sendo autoclavados no 

local, onde existe uma autoclave antiga e uma mais nova. Wim pontuou que 
além da incineração não ser preconizada pela RDC 222, este descarte torna-

se bastante caro. Ele vai verificar a possibilidade da aquisição de aguns 
destes equipamentos. Na sequência Rubens informou que o IFF já estudou a 
especificação de 3 modelos que atendem as suas rotinas. Denise solicitou 

que fosse considerada a possibilidade de realizar a compra de uma 
autoclave, de até 75 L, para Farmanguinhos visto que eles se planejam para 

realizar a testagem para COVID.  
Wim e Armando informaram que o projeto por eles submetido ao INOVA foi 
contemplado. 

Na sequência Letácio falou a respeito da montagem do laboratório de 
biossegurança NB3 pontuando a respeito das cabines de segurança biológica 

contempladas nesta planta explicando que o instituto vai trabalhar mais 
frequentemente no diagnóstico do Corona vírus e em relação a estas, pediu 
auxílio em relação a instalação das mesmas. Armando sugeriu que o projeto 

fosse estudado tanto por um especialista de ar condicionado, como pelo 
Miranda, que é especialista em cabines. Augusto arguiu a respeito das 

exigências/procedimentos necessárias para manipulação de amostras 
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clínicas que envolvam Corona vírus. Wim lembrou a respeito do indicativo 
da CQuali e também a Nota Técnica da Anvisa a este respeito, tratando 
tanto de EPI necessários como a respeito do recebimento de amostras. Em 

relação ao documento da CQuali Cátia solicitou que os interessados o 
fizessem por e mail.  

Passando a um próximo assunto Simone, a pedido da Alexssandra da 
Fiocruz Campo Grande, colocou que esta unidade está trabalhando com 

macacões enviados, por via aérea pelo ICTB, mas que está tendo dificuldade 
que a Gol aceite o embarque destes, após os mesmos serem utilizados e 
posteriormente autoclavados, já que fazem parte de um contrato do ICTB, 

que prevê o retorno de qualquer macacão utilizado nas rotinas diárias e ela 
busca alguma solução. Simone explicou que já conversou com ela a respeito 

do documento de certificação da autoclave, do que a RDC222 preconiza... 
Felipe colocou que já enfrentou grande dificuldade do embarque de EPI por 
embarque aéreo aconselhando e que fosse procurada a LATAM para tentar 

solucionar este envio.  
Egle perguntou a respeito do encaminhamento do documento da Política de 

Biosseguraça e Wim ficou de retornar com o documento numa próxima 
reunião. Ela também solicitou que o Wim falasse um pouco a respeito das 
amostras que chegaram da Antártica e em especial a respeito das amostras 

que foram encaminhadas para a pesquisadora Márcia Chame (solo, liquens e 
excretas de aves e animais marinhos). Egle quer estudar como os resíduos 

das amostras recebidos por esta pesquisadora serão descartados, caso eles 
existam. Wim informou que todo material está ainda congelado.  
Por fim Bernardina perguntou se existe alguma certificação para NB3 caso 

ele não manipule OGM. Wim respondeu que a princípio desconhece a 
existência desta e que este seria um objetivo a ser realizado pelos membros 

da CTBio. 
 
Próxima reunião dia 26 de Maio as 9:30 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

Encaminhar modelos de autoclaves que 
atendem as rotinas do IFF 

Rubens Imediato 

Informar e mail e contato do Bruno 

Perazzo 

Armando Imediato 

Disponibilizar e mail da CQuali no 

grupo do whats app 

Cátia Imediato 
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