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Reunião: CTBio 

Responsável: Wim Degrave 

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

Participantes 

 
Ricardo Machado, Flavia Rianelli, Pedro Teixeira, Simone Cavalher, 
Bernardina Morales, Rubens Barrozo, Denise Barone, Angela Pedroso, 
Catia Ines Costa, Augusto Ramos, Harrison Magdinier, Carlos Letácio, 
Felipe Stegun, Alesxandra Favacho, Reginaldo Santana, Paulo 
Roberto Carvalho, Alessandro Souza. 
 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

1. RDC 222 – Gerenciamento de Resíduos 

2. Plataforma Ágora 
3. Andamento dos GTs. 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

 
Ricardo Machado – IOC deu início a reunião falando sobre a nova RDC 222 e 

solicitou a todos os membros da comissão que verificassem as mudanças 
ocorridas em relação a RDC 306. “O objetivo é verificar o que mudou em 
relação a RDC 306 e se a Fiocruz vai querer ser mais restritiva ou não em 

relação a RDC 222”.  
 

Na sequência, o mesmo informou que Cátia Inês - CQuali está coordenando 
um GT para as Unidades que ainda não tem o PGRSS pronto e que o Rubens 
Barrozo – CIBio/ IFF estaria representando a CTBio neste GT. “A ideia é dar 

início nesse trabalho, discutindo todas as mudanças que ocorreram em relação 
a nova RDC 222 para saber o que vai ser colocado nesse projeto piloto que 

está sendo elaborado pelo Rubens, que vai servir para o GT do PGRSS” 
finalizou Ricardo. 
 

Falou ainda sobre a importância da CTBio elaborar questões por escrito para 
ANVISA, com relação as possíveis dúvidas sobre a RDC 222 e receber por 
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escrito as respostas a fim de se respaldar sobre futuros questionamentos da 
própria agência. ”A nossa função como comissão é levantar o que pode 
melhorar referente a RDC 222 e encaminhar para ANVISA destacando esses 

pontos”.  
 

Dando continuidade, Rubens Barroso – IFF falou sobre a proposta do GT 
elaborada pela CQuali informando também que o próximo GT sobre PGRSS 

será realizado dia 19/07/18. “Importante a comissão se manifestar antes 
dessa reunião, informando se vão absorver a RDC 222 ou colocar um informe 
que neste caso a CTBio indica que seja feita de tal maneira, precisando estar o 

documento todo finalizado pela comissão”. 
 

Por fim, ficou de consolidar as informações importantes sobre a RDC no grupo 
da CTBio, via WhatsApp, encaminhando posteriormente para o e-mail da CTBio 
para a Flavia Rianelli organizar. Sugeriu agendar uma reunião prévia para o 

dia 12/07/18 para ratificar estas informações.   
 

Na sequência Ricardo Machado – IOC falou sobre os encontros dos GTs que 
ocorreram, convidando a todos para participar. 
 

- GT Manual de Biossegurança (21/05/18) – Simone Cavalher – FarManguinhos 
informou que elaborou um questionário para ser enviado para os laboratórios. 

A ideia é que o questionário passe primeiramente pela CTBio para adequação e 
determinação do melhor fluxo. “Interessante colocar alguma informação de 
agente químico no questionário pois o mesmo só fala sobre biológico”. 

 
- GT do Plano de Contingência e Emergência (22/05/18) - Ricardo Machado 

falou sobre o GT e informou que levará para reunião marcada com a COGIC no 
dia 20/06/18, a proposta de incluir por Unidade um projeto piloto mais crítico, 
com a proposta de configurar uma brigada solidária através de voluntários 

para serem treinados. Acha interessante discutir esta questão na referida 
reunião. 

 
Por fim Pedro Teixeira – ENSP falou sobre as dificuldades que o grupo está 
apresentando em relação à Plataforma Ágora.  

 
“Criei o grupo da CTBio na Plataforma Ágora para a comissão se comunicar, 

mas não estou tendo confiabilidade na rede porque muitos não estão 
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conseguindo acesso”. Sugeriu conversar com o Wim Degrave – Presidente da 
CTBio sobre a dificuldade que está ocorrendo, a fim de que o mesmo envie 
uma mensagem oficial para o responsável pela Plataforma – Dr. Wagner 

Martins DIREB - Fiocruz Brasília, informando sobre a dificuldade que alguns 
usuários estão tendo para acessar a plataforma e entender o que está 

ocorrendo. 
 

A próxima reunião está agendada para o dia 18/07/18, às 9 horas, sala 117 – 
Castelo. 
 

 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

*Consultar anexo 
 

  

 

 

 


