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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, Simone Cavalher, 
Bernardina Morales, Harrison Magdinier, Rubens Barrozo, Cátia Inês 
Bruno Guimarãe, Armando Lopes, Angela Porto, Rodrigo de Almeida, 
Dalvim Anjos, Denise Barone, Alexsandra Favacho, Leonardo Lopes, 
Ingrid Daré. 
 

 

PAUTA PROPOSTA 

             

            - Distribuição do material: jalecos, termômetros e display para as CIBios 

         - III Encontro da Biossegurança e Bioproteção da Fiocruz - 2019 
- Encontro Nacional de Comissões Internas de Biossegurança (ENCIBio)-

2020 – RJ. 
- Técnico de Segurança do Trabalho à disposição da CTBio 

- Criação de dois GTs: GT Lista de verificação e GT de Qualidade 
- Apresentação de um draft dos GTs em andamento na reunião de Julho 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

 

Flavia Rianelli deu inicio a reunião informando que serão distribuídos os jalecos 
para teste (modelo do IOC e Rene Rachou), termômetros e displays para as 

CIBios que solicitaram. Esclareceu que neste momento não conseguirá atender 
toda a demanda solicitada das CIBios, mas que em breve será efetuada uma 
nova compra dos termômetros e displays, conforme necessidade das 

Unidades. 
 

Em seguida informou que a partir de novembro o auditório do Museu da Vida 
entrará em reforma, não sendo possível agendar o III Encontro de 
Biossegurança e Bioproteção para o mês desejado. Ficou de verificar uma nova 

data para o Encontro. 
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Na sequência Simome Cavalher – Farmanguinhos informou que foi realizado 
contato com a CTNBio para buscar maiores informações sobre o último 
Encontro Nacional de Comissões Internas de Biossegurança (ENCIBio) que 

ocorreu em 2018. Afirmou que o Encontro contou com a participação de mais 
de 300 participantes, participando 350 CIBios. Atualmente informou que 400 

CIBios estão ativas em rede nacional. Ficou de trazer maiores informações 
para a próxima reunião e falou da necessidade de ser criada uma comissão 

para estar à frente da organização do Encontro. 
 
Sobre a contratação de um TST que ficaria à disposição da CTBio, Denise 

Barone – Farmanguinhos informou que atualmente teria disponível um Técnico 
de Saúde do Trabalho lotado no INI interessado em sair da Unidade. Ficou de 

passar o contato do profissional para a Flavia Rianelli – CTBio. 
 
Posteriormente, Ricardo Machado – IOC falou sobre o Plano de Brigada de 

Incêndio que está sendo trabalhado juntamente com a COGIC. Informou que 
somente 5 Unidades se manifestaram mostrando interesse em participar do 

treinamento. Esclareceu que a próxima etapa cada CIBio deverá fazer uma 
chamada para buscar um número X de participantes para serem treinados. 
Ficou de ser avaliada a questão da sirene, referente a quantidade de toques 

necessários para sinalizar a necessidade de evacuação dos profissionais nos 
prédios das Unidades.  

 
Em seguida Wim Degrave – Presidente da CTBio falou sobre o projeto do 
Ministério da Saúde que está em andamento com duração de 2 anos. Ficou de 

encaminhar por email o cronograma do Projeto para que todos tenham ciência. 
Propôs para a reunião de julho apresentação de um draft de todos os GTs, ou 

seja, da primeira versão do Manual de Biossegurança e dos demais GTs que 
estão em andamento. 
 

Simone Cavalher – Farmanguinhos ficou de encaminhar para o email da CTBio 
a ultima versão do projeto de sinalização. Após aprovação, a CTBio solicitará a 

elaboração das etiquetas e posteriormente a impressão das mesmas no local 
indicado por BioManguinhos, devido a qualidade do material. 
 

Em seguida Simone Cavalher informou que estará à frente coordenando o 
novo GT Lista de Verificação. A primeira reunião será marcada para abril. 

Todos os interessados poderão participar. 



 

 

 

Sistema de Gestão da Qualidade–

SGQ VPPCB 

 
 Vice-Presidência de Pesquisa e 

Coleções Biológicas - VPPCB 

 
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 

 

Data: 19/03/2019 Página 3 / 2 

 

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

 
Wim Degrave propôs a criação do GT de Qualidade, juntamente com a CQuali, 
para trabalhar a qualidade em cada projeto. Solicitou a Cátia Inês - CQuali um 

plano mínimo para ser apresentado na reunião de julho. 
 

Por fim, informou que o folder da CTBio está sendo elaborado pela 
comunicação da vice-presidência de pesquisa de acordo com as informações 

que foram enviadas pelos membros da comissão, com a proposta de atender 
tanto ao público interno, quanto ao público externo. 
 

A próxima reunião ocorrerá dia 16/04/19, às 9 horas, na sala 117 – Castelo. 
 

 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

Informações - Encontro Nacional de 

Comissões Internas de Biossegurança 
(ENCIBio) 

Simone 16/04/19 

Agendamento do III Encontro da 
Biossegurança e Bioproteção da 

Fiocruz 

Flavia 16/04/19 

Criação GT Lista de Verificação 

 

Simone Cavalher  19/03/19 

Criação GT de Qualidade   Kátia  16/04/19 

Nova compra de material: 
termômetros e displays  

Flavia 30/04/19 

Apresentação de um draft dos GTs em 
andamento 

Coordenadores GT 16/07/19 
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