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Reunião: CTBio 

Responsável: Wim Degrave 

Horário: 9 às 12 h Local: CRIS 

Participantes 

 
Flavia Rianelli, Ricardo Machado, Simone Cavalher, Bernardina 
Morales, Harrison Magdinier, Rubens Barrozo,, Bruno Guimarães, 
Paulo Roberto Carvalho, Armando Lopes, Angela Porto, Rodrigo de 
Almeida, Dalvim Anjos, Maria Egle Setti, Denise Barone, Alexsandra 
Favacho e Christian Reis. 
 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

- Encontro Nacional de Comissões Internas de Biossegurança (ENCIBio) 

- III Encontro da Biossegurança e Bioproteção da Fiocruz 
- Andamento dos trabalhos: Revisão do Manual de Biossegurança  
- Contratação de um Técnico de Segurança do Trabalho à disposição da 

CTBio. 
 

PONTOS DISCUTIDOS 

 
Ricardo Machado – IOC deu início a reunião no CRIS. Falou sobre a 

importância de ser organizado com antecedência o Encontro Nacional de 
Comissões Internas de Biossegurança (ENCIBio), que será sediado no Rio de 

Janeiro em 2020, pela Comissão Técnica de Biossegurança e Bioproteção da 
Fiocruz. Informou que esse Encontro acontece de 2 em 2 anos, tendo a 
oportunidade da CTBio junto com a Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança (CTNBio) pensar sobre melhorias na legislação, no andamento 
das CIBios e etc. Esclareceu que no Encontro participam todas as comissões 

internas de Biossegurança do Brasil e que o mesmo é organizado junto com a 
CTNBio.  
 

Na sequência, Flavia Rianelli falou sobre a necessidade de ser definido o local e 
a data para o Encontro ENCIBio junto com a CTNBio. Simone informou que 

existe um profissional responsável que já realiza todos os Encontros da CTNBio 



 

 

 

Sistema de Gestão da Qualidade–

SGQ VPPCB 

 
 Vice-Presidência de Pesquisa e 

Coleções Biológicas - VPPCB 

 
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 

 

Data: 19/02/2019 Página 2 / 2 

 

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

e que seria de grande importância a participação do mesmo na organização. 
 
Ricardo Machado sugeriu a Simone Cavalher que ficasse a frente do Encontro 

da CTNBio. Simone ficou de ligar para Brasília para buscar maiores 
informações sobre o evento. 

 
Flavia Rianelli falou sobre a importância de já ser definida uma data para o III 

Encontro de Biossegurança e Bioproteção da Fiocruz de 2019. Ficou de 
verificar com a CQuali o melhor período. Em seguida informou que o setor de 
comunicação da Vice-presidência de Pesquisa solicitou que todas atividades 

realizadas pela comissão fossem avisadas para serem divulgadas pela Lista L, 
Web TV e etc. Também solicitou que fosse elaborado um texto sobre a 

Biossegurança e Bioproteção da Fiocruz para criação de um folder, “linkando” 
este com o site da CTBio. 
 

Paulo Roberto levantou a importância de ter uma ouvidoria, devido a questões 
sigilosas que ocorrem em cada CIBio achando importante ter um canal para 

essas situações. Ricardo acredita que como já existe um representante interno 
de cada CIBio, este ficaria encarregado de levar a questão para a comissão. Se 
a CIBio não puder ajudar o representante deverá orientar o servidor, aluno a 

procurar a ouvidoria da Fiocruz. 
 

Rubens Barroso – IFF falou sobre a possibilidade de ser contratado um 
engenheiro de segurança para atender a CTBio. Ricardo acha que um 
engenheiro não conseguiria atender toda a CTBio e que o ideal seria cada 

Unidade CIBio ter um técnico de segurança para atender suas demandas. 
(Necessário levar essa solicitação para Wim verificando a necessidade de cada 

Unidade).  
 
Outro ponto discutido na reunião foi a Revisão do Manual de Biossegurança da 

Fiocruz. “Como é um GT muito grande, e vai envolver a revisão de todo o 
manual foi realizada uma reunião no final do ano passado, e gostaríamos de 

convidar mais pessoas que não estiveram nesta reunião para contribuir e 
ajudar em algum grupo, na revisão, pois ainda tem muita coisa para revisar, 
afirmou Ricardo Machado.”  

 
Bernardina Morales – BioManguinhos falou também sobre o GT de material 

biológico. Afirmou estar com várias ideias, mas ainda não definiu a data para a 
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próxima reunião.  Ficou de agendar. 
 
Sobre o GT de jalecos, Ricardo Machado – IOC ficou de encaminhar por email 

para a Flavia Rianelli a quantidade de jalecos que serão testados por Unidade 
para serem distribuídos.  

 
Também informou sobre a parceria da CTBio com a COGIC, e esclareceu que 

foi encaminhado e-mail para as Unidades solicitando que informassem se 
teriam o interesse de participarem do treinamento. Apenas 3 Unidades do RJ 
(ENSP, INCQS, IOC) e 3 regionais se manifestaram. Afirmou que ainda 

acontecerá na próxima semana uma reunião com a brigada de incêndio para 
dar os encaminhamentos. “O principal é dar a palestra, ter a capacitação de 

uma semana e principalmente, tendo a prática da evacuação periodicamente, 
finalizou Ricardo.” 
 

A próxima reunião ocorrerá dia 19/03/19, às 9 horas, sala 117 – Castelo. 
 

 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

 

Folder da Biossegurança e Bioproteção 

Simone e Ricardo 26/02/19 

Informações - Encontro Nacional de 

Comissões Internas de Biossegurança 
(ENCIBio) 

Simone 19/03/19 

Agendamento do III Encontro da 
Biossegurança e Bioproteção da 

Fiocruz 

Flavia 19/03/19 

Contratação de um Técnico de 

Segurança do Trabalho à disposição da 
CTBio ou CIBios. 

 

Flavia (consultar 

Wim) 

19/03/19 

Relação das Unidades para distribuição 
dos Jalecos  

Ricardo 19/03/19 

Distribuição dos termômetros e display 
para as Unidades 

Flavia 19/03/19 
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