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Reunião: CTBio  

Responsável: Wim Degrave 

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

Participantes 
Wim Degrave, Simone Cavalher, Bernardina Morales, Fernanda 
Sabagh, Paulo de Carvalho, Augusto Ramos, Felipe Stegun, Kátia 
Novellino, Ricardo Machado, Carlos Letácio e Ninive Colonello (MS) 

 

PAUTA PROPOSTA 

 

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

PONTOS DISCUTIDOS 

Simone iniciou a reunião trazendo o conteúdo da reunião do dia anterior, 
segunda feira, entre os interlocutores das unidades da Fiocruz, inclusive outros 
membros da CTBio como Lisiane (ILMD) e Alexsandra (Fiocruz Mato Grosso do 

Sul) e a chefia de gabinete cujo conteúdo discutido foi o plano intitulado “Em 
defesa da vida convivência com a Covid-19” que ainda está em elaboração, 

porém, já tem a sua segunda versão disponibilizada. Em relação ao nome dado 
ao plano Simone informou que foi comentado pelo Valcler, chefe de gabinete, 

que este nome foi escolhido pelo fato de ainda não existir cenário de controle 
desta doença em curso no Brasil. Ela pontuou algumas alterações realizadas 
nesta segunda versão do plano, entre elas, a questão da aferição de 

temperatura dos trabalhadores da Fiocruz quando em trabalho presencial, 
previsto na primeira versão, mas não mais na segunda. Segundo explicações 

realizas por alguns especialistas presentes na reunião, este não é um 
parâmetro indispensável de ser analisado, visto que grande parte dos 
infectados pelo vírus, não apresentam alteração de temperatura. Pontuou 

também algumas discussões/esclarecimentos ocorridas em torno dos testes 
rápidos. Especificadamente em relação ao teste RT-PCR, já comentado durante 

a última reunião da CTBio, Simone informou que os especialistas pontuaram 
que de fato este teste pode ainda positivar, mesmo após o período de 
convalescência do paciente, o que acontece devido a detecção de partículas 

virais já mortas, pelo teste, sem poder infectivo, que o corpo expele como 
processo de limpeza. Falou ainda que a Fiocruz não possui nenhuma data de 
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retorno das atividades não essenciais, informando que foi colocado que este 
retorno se dará com a responsabilidade social que a Fiocruz tem diante os seus 
trabalhadores e diante da sociedade. Outra informação dada durante a reunião 

foi que muitas unidades já disponibilizaram os seus “Planos de Retorno”, que 
encontram-se anexados aos plano da Fiocruz, o qual está disponível a 

população através da página da Fiocruz. Em relação aos planos 
disponibilizados pelas unidades, Simone informou que Andrea da Luz pontuou 

que o plano de retorno de unidades como COGIC, COGEP, entre outras, que 
fazem interface com todas as outras unidades da instituição, servirão de base 
para o plano e a atuação destas. Neste contexto informou que a COGIC está 

finalizando o seu plano e que no mesmo consta atenção especial em relação a 
questões que envolvem ar condicionado, assunto sempre bastante debatido 

nas reuniões da CTBio e que também esta unidade, a COGIC, vai estar 
disponibilizando, através da DIRAC-WEB, agendamento para sanitização de 
ambientes da instituição, a qual será realizada, através de pulverização a base 

de quaternário. Outro ponto relatado foi a aquisição de dispenser de álcool gel, 
borrifadores de álcool e máscaras pela COGEAD, os quais serão distribuídos 

para as unidades e seus trabalhadores respectivamente. Foi também relatado 
que a Fiocruz já adquiriu 30.000 máscaras e que já está providenciando a 
compra de nova quantidade. Membros da CTBio discutiram a respeito das 

máscaras: sua composição, higienização, periodicidade de troca... Augusto 
explicou que máscaras cirúrgicas são confeccionadas em TNT, polipropileno, 

seguindo informações técnicas da norma ABNT e que elas conferem uma boa 
proteção, sem compará-las as máscaras PFF2. Explicou ainda que existe TNT 
de melhor e pior qualidade, podendo este não ser um material homogêneo, 

não protegendo de grandes gotículas, citando um estudo da USP. Na sequência 
Bernardina explicou que existe especificação da gramatura do TNT segundo 

norma ABNT e que as máscaras distribuídas em Bio-Manguinhos são de tripla 
camada. Em relação a máscara de tripla camada, Ricardo explicou que o grupo 
da CTBio, que colaborou na elaboração do plano da COGEP, recomendou o uso 

deste tipo de máscara, para os trabalhadores que estão desenvolvendo suas 
atividades em instalações laboratoriais e que não necessitem de proteção de 

máscara tipo PFF2.   
Passando a questão da aferição de temperatura, Augusto questionou o porquê 
da instituição optar por não mais realizar esta e Lisiane lembrou que foi 

colocado que a Fiocruz optou por aplicar um auto questionário e não realizar a 
aferição. Augusto comentou que no ICC os trabalhadores que estão 

trabalhando presencialmente estão respondendo um questionário on line. Filipe 
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também informou que já houve caso em Rondônia de pessoas trabalharem 
mesmo estando com febre e por esse motivo, eles passaram a aferir a 
temperatura na entrada do instituto. 

Passando a um novo tópico Wim informou que havia estruturado o índice do 
Manual de Biossegurança e que enviou o mesmo a Nínive e ao Pedro para que 

ambos pudessem realizar as suas considerações. Nínive comentou que achou o 
índice bastante adequado e completo, informando ainda que também enviou 

contribuições para a estruturação da política de biossegurança da Fiocruz. Wim 
ainda informou que irá reorganizar os tópicos de acordo com as considerações 
enviadas para que o índice seja disponibilizado a todos. Explicou que os 

documentos que já estão finalizados já poderão ser inseridos no arquivo e que 
também as unidades já poderão trabalhar “em cima” das suas especificidades, 

anexando quando possível seus documentos no manual que será impresso no 
modelo de fichário para facilitar tanto a inserção de documentos como a 
atualização dos mesmos.  

A reunião foi encerrada as 11:30. 

Próximas ações RESPONSÁVEL PRAZO 

Enviar índice do Manual de Biossegurança 
com as contribuições dos membros do 
ministério da Saúde, para Simone 

Wim Imediato 

   

   

   

 

 

 

 


