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Reunião: CTBio 

Responsável: Wim Degrave 

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

Participantes 

 
Wim Degrave, Flavia Rianelli, Simone Cavalher, Bernardina Morales, 
Catia Ines Costa, Harrison Magdinier, Rubens Barrozo, Douglas Baeta, 
Alice Sabatino, Augusto Ramos e Alexsandra Favacho.  
 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

1. Simpósio GTBio - MS 

2. Edital Inova Fiocruz 
3. Visita no Lanagro 

4. Lista de patógenos 
5. Levantamento de patógenos 
6. GTs – Relatos 

7. II Encontro de Biossegurança 
8. Animais no campus 

9. Plano NB3 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

 

Wim Degrave deu início à reunião apresentando os itens da pauta, dentre eles: 
 

1. Simpósio GTBio do grupo interinstitucional de Biossegurança e 
Bioproteção do Ministério da Saúde – Informou que o Simpósio foi 
organizado em Brasília, durante dois dias na OPAS, com a presença de 

todos os Ministérios representados, além de outros órgãos (Fiocruz, 
Polícia Federal, Policia Rodoviária, ABIM). Ficou de juntar a 

documentação e algumas apresentações, afirmando que provavelmente 
terá alguma ata feita em Brasília com posterior disponibilização no site 
da CTBio. 

Ressaltou que no Simpósio houve muita fala formal do Ministério de 
Defesa, da ABIM, principalmente sobre Bioproteção, sendo um dos focos 
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principais da reunião. Disse ainda que a CTBio precisa ter um plano para 
trabalhar e tentar melhorar as comissões dos NB3.  
Argumentou sobre a estratégia do projeto de levantamento e 

atualização dos microrganismos manipulados e estocados, a 
infraestrutura e capacidade operacional na Instituição para lidar com 

estes organismos e a identificação das pessoas treinadas e de referência 
para manipulação desses organismos. 

 
Em seguida Augusto Ramos – ICC comentou sobre o XI Encontro 
Nacional de Comissões Internas de Biossegurança (ENCIBio), que 

ocorrerá dias 01 e 02/10/18 – Vitória – ES. 
 

Wim esclareceu que a CTBio irá tentar viabilizar as passagens e diárias 
para os membros interessados nesse tipo de discussão. Solicitou à 
CIBios, que por ventura tenham interesse em participar do Encontro, o 

encaminhamento das solicitações por email para a Flavia Rianelli – 
CTBio, para que as passagens possam ser solicitadas com antecedência. 

  
2. Edital Inova Fiocruz – Wim informou que irá propor o projeto que foi 

submetido no ano passado para o Ministério da Saúde afim de concorrer 

no edital Inova Fiocruz, na modalidade produtos. Esclareceu alguns dos 
produtos, sendo eles: 1. Manual Fiocruz, na mesma característica que 

foi planejada no final do ano passado, 2. Manual modelo, que vai poder 
ser personalizado por outras instituições de ciência e tecnologia no 
Brasil, 3. O nosso projeto de capacitação, tanto acrescentando módulos 

novos, abordando diferentes aspectos de Biossegurança e Bioproteção e 
também, oferecendo o serviço de treinamento para o Ministério da 

defesa, ABIM e para outras instituições, 4. Conjunto de documentos de 
biossegurança e bioproteção que os diferentes GTs estão preparando e 
que depois serão disponibilizados para os ICTs. 

 
Esclareceu sobre a existência de um segundo projeto, ao qual tentará 

financiamento pelo o Ministério da Saúde – Plano de NB3. Este plano, 
prevê o mapeamento dos NB3, existentes no país, e sua situação física, 
os principais pesquisadores responsáveis e capacitados para trabalhar, 

plano de manutenção dos NB3 no país, além de um plano de 
capacitação técnica de empresas, áreas técnicas de instituições para 

fazer manutenção dos NB3. 
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3. Visita no Lanagro – Wim esclareceu se tratar de uma instalação NB4 

para agropecuária e está localizado em Confins, perto de Belo Horizonte, 

sendo uma instalação do Ministério da Agricultura, podendo 
eventualmente colaborar para uso por alguma necessidade da Fiocruz. 

Importante apontar que a classificação de risco para agropecuária não é 
a mesma quanto para a saúde. No Lanagro é uma instalação NB4, mas 

ela só evita que qualquer vírus que é manipulado, analisado, 
diagnosticado lá dentro escape, mas não protege de modo nenhum o 
manipulador. Então, para a saúde não serve, porque sairiam todos 

contaminados. 
 

 
4. Lista de patógenos com potencial, risco e uso dual da ABIM – 

Wim informou que a ABIM usa uma lista de agentes e toxinas no Brasil 

que exige bioproteção, ou seja, a instalação adicional ou proteção 
especial para que as amostras não sejam roubadas e desviadas, e que 

não possam ser objeto de desenvolvimento de armas biológicas.   “É 
bom ter uma atenção maior para os organismos de classe 3, 
manipuláveis na instituição e a gente ter uma rotina e adaptação de 

instalações para que esse material fique seguro”.  
 

Esclareceu que irá encaminhar para todos os membros da CTBio uma 
lista provisória de patógenos com potencial risco e uso dual, onde cada 
um irá olhar o que poderá ser acrescentado. Disse ainda que a lista no 

futuro se tornará pública, mas que a ABIM pediu para não a tornar por 
enquanto. “O intuito desta lista é propor por parte da Fiocruz o que a 

gente acha o que são potenciais organismos passiveis de medidas de 
bioproteção e que poderiam ser utilizados”. Importante esta ação ser 
realizada dentro de um mês, assinalando quais destes organismos estão 

estocados e manipulados na Fiocruz, concluiu Wim. 
 

Wim informou também que a ABIM vai mapear os pesquisadores 
responsáveis por estes projetos. Anualmente será necessária a 
atualização dessa lista.  

 
5. Levantamento dos Patógenos - Wim ficou de enviar para os 

membros da CTBio uma tabela em Excel para atualização da lista de 
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patógenos, pedindo para os pesquisadores de diferentes laboratórios da 
Fiocruz, com material patogênico de nível 1, OGM ou não OGM para 
assinalar se o organismo continua no laboratório, se ele é estocado e 

manipulado. 
 

 
6. Relato das atividades dos GTs – Flavia Rianelli – CTBio informou 

sobre os GTs que estão em andamento (GT de Capacitação, GT de 
Manual de Biossegurança, GT do Plano de Contingência). Disse ainda, 
sobre a criação de novos GTs que foram propostos (GT de insalubridade, 

GT de Animais soltos no campus). Na sequência, Rubens Barrozo do IFF 
falou sobre o GT de Capacitação que conduziu juntamente com o Paulo 

Roberto. Informou que será enviada a ata para avaliação e críticas dos 
outros membros. Esclareceu que a proposta do GT de capacitação é 
atingir as Unidades com uma ação presencial e que tudo estará 

explicitado nesta ata que será encaminhada para todos os membros. 
 

7. II Encontro de Biossegurança e Bioproteção – Flavia Rianelli – 
CTBio informou que o II Encontro de Biossegurança e Bioproteção 
ocorrerá dia 27/11/18, no auditório do Museu da Vida – Fiocruz,  

solicitando 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. 
 

8. Animais nos Campus – Preocupação dos animais sendo alimentados 

por pessoas no campus (micos). Wim sugeriu pedir para a CCS mandar 
uma alerta na Fiocruz L e Pesquisadores L da VPPCB uma forte 

recomendação para não mexer como os micos e não alimentar os 
animais. 

 

9. Plano NB3 – Wim informou que a Fiocruz tem NB3, mas que na 
realidade não se pode considerar NB3, pois nem sua estrutura e 

operação atende aos requisitos deste nível de segurança. Concluiu 
fazendo algumas considerações sobre os NB3, falando sobre a 
importância de ter um grupo de profissionais de várias áreas para 

realizar um levantamento do que tem no país, propondo alguns cenários 
de melhoria para aqueles que precisam. 
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A data da próxima reunião será dia 18/09/18, às 9 horas, sala 117 – Castelo. 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

*Consultar anexo 
 

  

 

 
 


