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Reunião: CTBio  

Responsável: Wim Degrave 

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

Participantes 

Wim Degrave, Simone Cavalher, Cátia Costa, Rubens 
Barozo, Paulo de Carvalho, Augusto Ramos, Felipe Stegun, 
Kátia Novellino, Augusto Ramos, Harrison Magdinier, Ricardo 
Machado, Denise Baroni, Carlos Letácio e Christian Reis 
Participação da Nínive (MS) 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

- Acompanhamento das ações para o enfrentamento da pandemia de Covid-
19 

PONTOS DISCUTIDOS 

Rubens iniciou a reunião comentando a “manobra” que o INI realiza para adequar suas 
autoclaves a fim de realizar a descontaminação dos resíduos gerados pelo Covid de 
forma adequada, pontuando a necessidade do instituto receber autoclaves novas. Na 
sequência Rubens falou a respeito do convite, recebido pelo INI, para a realização de 
capacitação em biossegurança, que deve abranger “Boas Práticas Laboratoriais” bem 
como conteúdo a respeito de procedimentos a serem realizados com resíduos. Ele 
sugeriu que esta fosse realizada através do Team em agosto. Wim arguiu se não seria 
melhor realizar esta capacitação em julho e em resposta Rubens explicou que a escolha 
do mês era para dar tempo da CTBio melhor se organizar como grupo, podendo realizar 
tal treinamento em conjunto. Em relação a capacitação do INI Simone colocou que 
achava interessante contatar o Pedro Binsfield a este respeito, pois supunha que o 
mesmo vem se envolvendo com as questões de biossegurança no INI. Complementando 
a informação Rubens explicou que o seu contato foi com o Vizone, responsável pela 
Hemoterapia do Centro Hospitalar. Simone também lembrou que achava interessante 
também contatar o Rodrigo (representante do INI na CTBio) ou o Douglas (suplente do 
Rodrigo) para que nenhuma ação, a respeito de capacitação fosse realizada sem a 
concordância, ou mesmo a participação de ambos nesta ação. Wim concordou e 
complementou que a “CTBio” poderia criar uma ementa que atendesse as necessidades 
apontadas pelo INI, tendo a concordância do Rodrigo. Rubens ainda colocou que caso 
esta capacitação do INI venha a acontecer ela poderia ser gravada/editada a fim de 
darmos início a este item pontuado no projeto do ministério. Wim perguntou se o IFF não 
teria um acervo em relação ao assunto “biossegurança hospitalar” e Rubens respondeu 
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que sim, mas que não existe gravação destas aulas. Wim falou a respeito da contratação 
de serviço privado para a edição destes vídeos e Carlos Letácio sugeriu que antes desta 
contratação, fosse tentando, junto a Fiocruz se o Canal Saúde, ou CCS, realizassem 
algo neste sentido e Wim respondeu que vai fazer contato com profissionais que 
estiveram na Antártica realizando a “cobertura” das ações lá realizadas para verificar a 
disponibilidade dos mesmos. Paulo comentou que uma ação complementar que poderia 
ser realizada, após autorização dos envolvidos na capacitação dada pelo IOC, seria a 
filmagem destas aulas pois são vários os tópicos de biossegurança abordados. Na 
sequência Harrison comentou que poderá futuramente verificar esta possibilidade.  
Ainda a respeito de capacitação Wim perguntou se havia a possibilidade de alunos da 
Unirio se inscreverem na capacitação EAD do IOC. Katia colocou que a UERJ também 
tem interesse nesta capacitação. Ricardo explicou que a mesma está acontecendo 
normalmente e que as inscrições, dos interessados, poderão ser realizadas através do 
email encaminhado ao Jorge, funcionário responsável por esta função. Na sequência 
Wim sugeriu que fosse realizada estatística em relação aos atendidos pelo EAD e a 
origem dos mesmos, a fim de compor o relatório de atividades do projeto da CTBio. Em 
resposta Ricardo complementou que ele e Harrison já haviam pensado em apresentar 
esta estatística para a CTBio e que estes dados já estão documentados. Wim 
complementou que achava interessante esta estatística ser também realizada pelos 
demais cursos oferecidos. Pedindo a palavra Letácio explicou que o Instituto Gonzalo 
Moniz está também realizando a capacitação de biossegurança através do QBA on line 
do IOC, pois o da unidade estava sendo reformulado.  
Um próximo tópico abordado foi a questão de sinalização e Harrison perguntou se o 
projeto de sinalização contemplava etiqueta de uso de máscara, que atendesse a 
situação atual imposta pelo Covid e Simone respondeu que sim e que além disso, Wim 
estava prevendo a impressão de um maior número destas etiquetas. Ainda a respeito de 
sinalização foi conseguido a realização de ligação para a Nínive, que fez as suas 
colocações a respeito dos símbolos inseridos no PGRSS, documento que foi finalizado e 
que inclui os símbolos adotados pela ANVISA, sugerindo a mesma que a simbologia 
inserida não fosse alterada evitando qualquer futuro problema com fiscalizações 
realizadas por este órgão. Em relação ao projeto de sinalização Wim sugeriu adicionar 
ao mesmo, os símbolos pontuados nesta discussão como o de resíduos e o de 
irradiação, incluídos na RDC 222 da ANVISA, realizando explicação a respeito. Ricardo 
ainda pontuou que seria importante tentar alinhar junto a Anvisa e ABNT as simbologias 
que divergem. Paulo realizou algumas explicações a respeito das atualizações dos 
símbolos tanto que abrange os riscos químicos como o trifólio utilizados para a 
sinalização de irradiação pontuando que a cor púrpura deste último ainda é ainda 
utilizada para questões de transporte, disponibilizando a simbologia atualizada nas 
normas 2020 do CNEM.  
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Em relação as normas, Wim sugeriu que tenhamos, na CTBio, sempre um arquivo com 
as mais atuais. Em relação as normas, Cátia explicou que os representantes da 
qualidade nas unidades podem solicitar a norma para a CQuali.  
Na sequência Wim colocou que foi contatado pelo Adriano Campos e que o mesmo 
convidou membros da CTBio a participarem da redação da Norma Técnica a respeito de 
“Requisitos de Biossegurança para laboratórios NB1, 2 e 3. Mostraram-se interessados a 
compor este grupo: Simone, Ricardo, Harrison, Paulo e Letácio sugeriu a inclusão da 
engenheira do trabalho atualmente contratada para dar suporte a biossegurança do 
instituto. Cátia comentou que a adição das figuras ao projeto de sinalização pode levar a 
uma confusão por conta dos usuários. Wim complementou que esta situação pode ser 
evitada com a indicação dos símbolos da Anvisa, para as questões de sinalização de 
resíduos.  
Um próximo ponto abordado foi em relação ao protocolo de retorno que a Fiocruz ficou 
de lançar e Simone informou que a Fiocruz vai lançar na quarta-feira, um documento que 
será distribuído para os interlocutores das unidades a fim de ser elaborado um final. 
Neste sentido Ricardo comentou que o IOC está trabalhando um plano, mas as dúvidas 
são muitas. Em relação a este assunto Ricardo também levantou a questão do uso de 
máscaras, pontuando que seria interessante alinhar o uso destas em relação ao material 
que a compõe, distribuição pelas unidades, caso esta ação seja realizada, entre outros 
pontos. Harrison observou que não acha viável que aconteça um retorno em massa. 
Letácio comente que a sua unidade já está trabalhando no seu plano.  
A respeito da sociedade de biossegurança e bioproteção Wim informou que a mesma já 
foi efetivada.  
A reunião foi finalizada as 11:30. 

 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

Contatar o Pedro Binsfield Simone Imediato 
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