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Reunião: CTBio 

Responsável: Wim Degrave 

Horário: 9 às 12 h Local: CRIS 

Participantes 

 
Wim Degrave, Flavia Rianelli, Andressa Guimarães, Pedro Teixeira, 
Bernardina Morales, Rubens Barrozo, Denise Barone, Angela Pedroso, 
Catia Ines Costa, Augusto Ramos, Harrison Magdinier, Maria Egle, 
Christian Reis. 
 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

1. Link e fluxo - Curso QBA online; 
2. Levantamento de agentes patogênicos na Fiocruz; 

3. Produção de novos módulos de capacitação;  
4. Animais soltos no campus.  

 

PONTOS DISCUTIDOS 

 
Wim Degrave iniciou a reunião com as boas-vindas aos novos membros 

presentes na reunião. Em seguida falou sobre a composição da CTBio e sobre 
sua solicitação de um representante adicional com expertise especificamente 
em produção (biossegurança em produção) para cada unidade.  

 
Na sequência explicou que a comissão já existe desde 1996, com a finalidade 

de uniformizar, padronizar e difundir as metodologias e cultura de 
biossegurança na Instituição.  A comissão em seu início teve uma abrangência 
maior do que só com organismos geneticamente modificados. “Temos que 

olhar para todos: manipulação, estoque, transporte, organismos 
potencialmente patogênicos, animais infectados com organismos patogênicos e 

derivados.” 
 
Informou que desde o ano passado a CTBio tem um componente a mais que é 

a bioproteção, com a preocupação sobre a possibilidade de que organismos 
patogênicos de nível mais elevado possam ser perdidos e desviados, roubados 



 

 

 

Sistema de Gestão da Qualidade–

SGQ VPPCB 

 
 Vice-Presidência de Pesquisa e 

Coleções Biológicas - VPPCB 

 
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 

 

Data: 27/04/2018 Página 2 / 2 

 

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

de laboratórios, sendo necessário uma supervisão maior pela CTBio. 
 

Em relação a missão da CTBio Wim colocou que a mesma é de “tentar ajudar 

todas as Unidades a cumprirem a legislação, organizarem da melhor forma 
possível toda a documentação e todo o cuidado com os organismos 

patogênicos e infecciosos de um modo geral. Harmonizar as ações da 
coordenação da Qualidade, da COGIC e de todos outros setores da Fiocruz e 

outras vice-presidências que possam contribuir para melhorar biossegurança 
na Instituição”. 

 

Mais um assunto abordado foi a programação das ações para o ano de onde 
todos os membros poderão se associar a um ou mais grupos técnicos, sendo 

eles: 
 
- Revisão do manual de biossegurança da Fiocruz (em forma de fichário); 

- Compra conjunta através de registro de preço (jalecos); 
- Sinalização (Está num momento de revisão. Será enviado para todos 

avaliarem. Necessário fazer um fluxograma de compra e manutenção das 
etiquetas. A CIBio de BioManguinhos realizará o registro de preço para toda 
a Fiocruz buscando qualidade e preço. Inclusive fazer os testes pré e pós 

compra); 
- GT Plano de gestão de resíduos; 

- Plano de monitoramento de saúde do trabalhador, junto com o NUST; 
- GT de Capacitação (QBA online), 
- GT Plano de Contingência. 

 
 

Por fim, Wim falou sobre o projeto do Ministério da Saúde informando que se o 
Ministério da Saúde liberar recursos ainda esse ano, isto ajudará na aceleração 
de todo o processo de trabalho, possibilitando a contratação de alguns 

bolsistas para processar os textos e revisão. 
 

Maria Egle – Representante do Serviço de Biossegurança da ENSP informou 
que estão realizando na ENSP uma revisão do catálogo referente aos riscos 
que estão presentes na Unidade e os EPIs que deverão ser comprados, 

achando importante coincidir as informações. 
 

Referente ao projeto de sinalização que está em andamento, a mesma acredita 
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ser importante a participação de todos. “Temos legislações brasileiras 
especificas para não conflitar com a nossa legislação brasileira que são 
especificamente e estão regulamentadas na NR26 do Ministério do trabalho e 

do emprego”.  
 

Wim retomou a palavra e falou sobre o falecimento da servidora Marise Freitas 
Alves solicitando que fosse colocada uma nota de falecimento no site da CTBio. 

A servidora Marise Freitas Alves exercia o cargo de coordenadora adjunta do 
Curso de Especialização em Direitos Humanos e Saúde no Departamento de 
Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural da Escola Nacional de Saúde 

Pública Sergio Arouca (Dihs/ENSP) e coordenou por muitos anos na Direh, o 
curso de sensibilização em Biossegurança. 

 
Harrison Magdinier – CIBio/ IOC informou que, desde 2006, o IOC oferece um 
curso de Capacitação em Biossegurança para atender as necessidades do IOC, 

mas, nos últimos dois anos, a unidade ampliou para toda a Fiocruz, a fim de 
atender as necessidades básicas da instituição. Esclareceu que este curso 

estará aberto para toda a comunidade da Fiocruz em maio de 2018. Falou 
também sobre o QBA Online onde os textos estão sendo revisados e que em 
breve serão atualizados para atender cada especificidade das Unidades.  

Esclareceu que a vantagem do QBA online é atender pessoas que ficarão 
apenas 2 a 3 meses na Fiocruz.  

 
Na sequência Pedro Teixeira – ENSP falou sobre possibilidade de ser criada 
uma Rede de biossegurança interna, com a ideia de que todos possam 

trabalhar, para o bem coletivo, temas específicos da Fiocruz, podendo 
compartilhar informações. Ficou de estudar a Plataforma Ágora para ver esta 

possibilidade.  
 

Sobre o levantamento de agentes patogênicos na Fiocruz, Wim informou que a 

CTBio irá produzir um formulário para atualização dessas informações, 
adicionando vários aspectos para obter mais informações e os tipos de 

patógenos manipulados e estocados na Fiocruz.  
 

Dando continuidade, Maria Egle – ENSP solicitou um tema de pauta para ser 

discutido que seria referente às questões dos laudos de insalubridade. 
Informou que a legislação de riscos biológicos do Ministério do Trabalho e do 

emprego é muito antiga (1978), não sofrendo alteração até hoje. “Importante 
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a discussão da CTBio sobre a questão da legislação por ser muito antiga e não 
representar mais nada. Tem um viés por atividade e não por agente. Temos 
que fazer uma ampliação da discussão, pois o que está aí não nos representa”. 

 
Em seguida, Denise Barone – FarManguinhos falou sobre o trabalho que está 

sendo relacionado sobre a atualização da lista dos patógenos, sendo 
necessário realizar um trabalho técnico para encaminhar da Fiocruz para o 

Ministério da Saúde e do Ministério de Saúde para o Ministério do Trabalho 
para que a norma seja atualizada. 

 

Na sequência Wim falou sobre a questão dos animais soltos no campus da 
Fiocruz, propondo uma discussão para encontrar soluções. 

 
Pedro Teixeira – ENSP informou que na Fiocruz tem uma ONG “Focinho do 
Castelo’ e que no ano passado chegou a escrever algo sobre o assunto, mas 

tem dúvidas se isto entraria no plano de contingência ou se é um 
procedimento. Acredita que deveria ter uma Portaria da Fiocruz chancelada 

pela CTBio para quem abandona animal para que o autor seja 
responsabilizado.  

 

Por fim, Wim falou sobre o termo de descontaminação que a COGIC 
encaminhou para a CTBio. Solicitou a todos da comissão que verificassem se 

estão de acordo para a aprovação do POP. “Precisamos pensar como permitir 
ou possibilitar descontaminação”. 
 

A reunião foi encerrada com o agendamento do próximo encontro.  
Dia 15/05/2018, às 9h, sala 117 – Castelo. 

 
Pauta:  
 

- Marcos legais – Insalubridade 
- Formação de Rede – Ágora 

- Biorrepositórios e biobancos 
- Plano de ação - Fluxo de acidentes com material biológico. 
 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

*Consultar anexo 
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