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Castelo da Fiocruz

FIOCRUZ
A Fiocruz tem mais de 120 anos de existência.
É considerada uma das principais instituições
mundiais de pesquisa em saúde pública.
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FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
(fiocruz )
A mais destacada instituição de ciência e
tecnologia em saúde da América Latina
A Fiocruz é uma instituição pública e estratégica de
Estado e, desde a sua criação, em 1900, está fortemente
associada com a saúde pública, o desenvolvimento
do país e o bem-estar da população.
A Fiocruz é a maior instituição de ciência, tecnologia e
inovação em saúde da América Latina e uma das maioresdo mundo. Sua história se confunde com a trajetória
brasileira de cientistas envolvidos com o enfrentamento dos principais problemas de saúde do Brasil.
Vinculada ao Ministério da Saúde e constituída por 16
unidades técnico-científicas localizadas em todas as
regiões do Brasil, a Fiocruz desenvolve ações de pesquisa
e inovação; produção de fármacos, imunobiológicos e
kits para diagnóstico; vigilância em saúde; educação;
prestação de serviços de referência e assistência à saúde;
informação, comunicação e divulgação científica em
saúde; e preservação do patrimônio científico, histórico
e cultural da saúde e das ciências. A Fiocruz é a principal
instituição não universitária para a formação e qualificação de profissionais para o Sistema Único de Saúde (SUS)
e para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação (SNCTI) no Brasil, formando profissionais de níveis
médio e técnico e de pós-graduação lato e stricto sensu.
As pesquisas realizadas na Fiocruz situam-se em
um amplo espectro nos campos do conhecimento,
abordando desde fenômenos epidemiológicos, seus
condicionantes e agentes, até as dimensões das pesquisas básica e aplicada visando ao desenvolvimento
de soluções e instrumentos para a garantia da saúde e
vida das populações.
São mais de 1,6 mil projetos de pesquisa desenvolvidos anualmente, que contribuem no enfrentamento do
quadro sanitário brasileiro. Na Fiocruz são realizadas
pesquisas de ponta sobre doenças negligenciadas e
emergentes, além de análises de situação em saúde,
que são referência para o mundo todo.
Além da geração de conhecimento, a Fiocruz busca
fortalecer sua atuação no Complexo Econômico-Industrial da Saúde e na Vigilância em Saúde considerando
desafios presentes e futuros. Por meio da diplomacia
e cooperação, busca intensificar sua atuação internacional tendo em vista os marcos da Agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas. Para isso, conta com
a força de trabalho de 13 mil pessoas, comprometidas
em fortalecer o SUS.
Bio-Manguinhos/Fiocruz
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BIO-MANGUINHOS
Compromisso com a excelência através
de pesquisa e inovação.
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Campus Manguinhos

institucional

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM
IMUNOBIOLÓGICOS
(BIO-MANGUINHOS/FIOCRUZ)
Inovação e Produção a serviço do SUS
Bio-Manguinhos trabalha prioritariamente para atender às demandas do Ministério da Saúde na promoção da saúde pública brasileira, através da pesquisa,
desenvolvimento, inovação, produção e fornecimento
de vacinas, kits para diagnóstico e medicamentos biológicos, além da prestação de serviços. Desde 1976,
é agente estratégico das políticas públicas de saúde
como um dos protagonistas do Programa Nacional de
Imunizações (PNI).
Por meio de projetos de desenvolvimento tecnológico
próprios e em parcerias, além de acordos de transferência de tecnologia com instituições públicas e privadas,
inclusive dentro do escopo de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs), o Instituto disponibiliza
uma gama de produtos para o Sistema Único de Saúde
(SUS), através dos programas do Ministério da Saúde.
Para acompanhar as tendências da indústria farmacêutica e as melhores práticas, o investimento na ampliação e modernização da infraestrutura é constante, sendo parte do processo de inovação de Bio-Manguinhos.
O compromisso da força de trabalho de cerca de 2,3
mil funcionários é uma das molas propulsoras para
o avanço dos projetos institucionais. Dessa forma, é
possível entregar, anualmente, milhões de unidades
aos programas do Ministério da Saúde, fortalecendo
o SUS e ampliando o acesso da população a produtos
de alta qualidade.
Por meio da pesquisa, desenvolvimento tecnológico,
inovação e produção de imunobiológicos, Bio-Manguinhos fortalece o Sistema Único de Saúde.

Bio-Manguinhos/Fiocruz
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Por meio da pesquisa, desenvolvimento
tecnológico, inovação e produção de
imunobiológicos, Bio-Manguinhos fortalece
o Sistema Único de Saúde.
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INSTITUCIONAL

NOSSA MISSÃO
Contribuir para a melhoria
dos padrões da saúde pública
brasileira, por meio de inovação,
desenvolvimento tecnológico,
produção de imunobiológicos
e prestação de serviços para
atender prioritariamente às
demandas de saúde do país.

NOSSA VISÃO
Ser a base tecnológica do
Estado brasileiro para as
políticas do setor e protagonizar
a oferta de produtos e serviços
de interesse epidemiológico,
biomédico e sanitário.

VALORES
Compromisso com a saúde
pública | Ética e transparência
| Inovação | Valorização das
pessoas | Excelência em produtos
e serviços | Responsabilidade
socioambiental | Integração
institucional | Empreendedorismo
| Compromisso com resultados |
Foco no cliente | Sustentabilidade

Bio-Manguinhos/Fiocruz
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INOVAÇÃO
Fomentamos a inovação em
todas as suas dimensões.
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inovação

Bio-Manguinhos considera, em sua estratégia, a
inovação como um processo contínuo, buscando
atuar com um modelo de gestão baseado no
conceito de inovação aberta (open innovation), a
fim de alavancar o desenvolvimento de produtos,
prover serviços de qualidade, aumentar a eficiência e reforçar o valor agregado.
O Instituto trabalha em consonância com a Política de Inovação da Fiocruz e o Marco Legal de
Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). O objetivo
da Política é orientar as ações institucionais de
incentivo e gestão da inovação, de forma a promover a geração de conhecimento, de produtos e
de serviços e a ampliação do acesso à saúde para
a sociedade. A busca por soluções que ofereçam
uma vida melhor aos brasileiros é contínua.
Em uma área em que o desenvolvimento de um
produto pode levar muitos anos, parcerias tanto na
esfera pública quanto na privada podem abreviar
esse caminho e oferecer, mais rapidamente, vacinas,
biofármacos e kits para diagnóstico à população.
Bio-Manguinhos conta com pesquisadores competentes e laboratórios modernos que permitem
o desenvolvimento interno de novos produtos
e a absorção de tecnologias, inclusive via PDPs.
Para o sucesso desses projetos, os investimentos
em infraestrutura e qualificação do quadro de
pessoal são essenciais.
O Kit NAT, que detecta os vírus HIV e hepatites B
e C nas bolsas de sangue dos hemocentros brasileiros, e que passa a ter nova versão incluindo
o alvo malária; o Kit molecular SARS-CoV-2, que

Linha de produtos

diagnostica o vírus da Covid-19, o Teste Rápido
para Doença de Chagas e o Kit molecular para
Febre Amarela são exemplos concretos.
Na área de vacinas, a dupla viral, que protege
contra sarampo e rubéola, obteve registro da Anvisa e estão em andamento as análises do estudo
clínico da vacina meningocócica C conjugada.
Bio-Manguinhos foi ainda selecionado pela OPAS/
OMS como hub para desenvolvimento tecnológico,
produção e transferência de tecnologia de vacina
na inovadora plataforma de mRNA self-amplifying
para a Covid-19. Ao todo, são nove projetos de
desenvolvimento tecnológico em andamento.
Pipeline:
Pembrolizumabe (biofármaco)
Nivolimumabe (biofármaco)
Vacina mRNA Covid-19

GESTÃO DA INOVAÇÃO

INOVANDO OFERECEMOS MAIS

Desenvolvimeto Tecnológico
de novo produto

Desenvolvimento Tecnológico

Transferência Tecnológica

Alianças estratégicas e gestão
da propriedade intelectual

Tranferência Tecnológica
de novo produto

Total

Desenv.
não clínico

Desenv.
clínico

Não
se aplica*

Vacinas bacterianas

0

1

0

2

3

Vacinas virais

3

0

4

4

11

Biofármacos

2

0

0

9

11

Reativos para diagnóstico

0

0

3

0

3

Total

5

1

7

15

28

*Não se aplica: Projetos que possuem mais de um novo produto, desenvolvimento tecnológico de processo produtivo, adaptação
de insumos/kits de reativos, melhorias de produtos, entre outros. | Fonte: Assessoria de Planejamento e Organização.
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PARCERIAS
Somos parte do Ministério da Saúde e
trabalhamos com parceiros nacionais
e internacionais em prol da saúde
pública brasileira e mundial.
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PARCERIAS

Juntos vamos mais longe
Bio-Manguinhos, ao longo de sua história, estabeleceu diversas
parcerias exitosas com instituições nacionais e internacionais que
resultaram na incorporação de novos produtos em seu portfólio.
Essas alianças estratégicas são sustentadas, principalmente por
Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs), transferências
de tecnologia e codesenvolvimento, dentre outras.
Desde 2009, o Ministério da Saúde tem na política das PDPs um meio
para alavancar o Complexo Econômico-Industrial da Saúde e estimular
parcerias entre instituições públicas e empresas privadas, o que reforçou
o modelo de alianças que Bio-Manguinhos adotava até então.

1976
1980

Instituto Mérieux: Vacina meningite A e C
Instituto Biken: Vacina sarampo

Protalix: Alfataliglicerase

2013

Instituto de Pesquisa de Poliomielite do
Japão: Vacina poliomielite (oral)

1998

Smithkline: Vacina haemophilus
influenzae b (Hib)

2002

Instituto Butantan: Vacina difteria,
tétano e pertussis (DTP) + Hib

2003

GlaxoSmithkline (GSK): Vacina sarampo,
caxumba e rubéola (tríplice viral)

Fundação Bill & Melinda Gates:
Vacina sarampo e rubéola (dupla viral)

2014

Janssen e Bionovis: Infliximabe

2015

Merck e Bionovis: Betainterferona 1a

2018

Chembio:
Teste Rápido DPP® Zika IgM/IgG
TR DPP® Chikungunya IgM/IgG
TR DPP® Dengue IgM/IgG

Chembio: Teste Rápido HIV-1/2

2004

Centro de Imunologia Molecular:
Alfaepoetina
Heber Biotec: Alfainterferona 2b

2007

Samsung Bioepis e Bionovis:
Etanercepte

Instituto Finlay: Vacina meningocócica AC
(polissacarídica)
GSK: Vacina rotavírus

Heber Biotec: Alfainterferona 2b

2008

Chembio:
Teste Rápido DPP® ZDC IgM/IgG

2019

Samsung Bioepis e Bionovis:
Trastuzumabe

Chembio e Centro de Pesquisas Gonçalo
Moniz/Fiocruz (CPqGM): Teste Rápido DPP®
leishmaniose, leptospirose

Janssen e Bionovis: Golimumabe

Chembio: Imunoblot Rápido DPP® HIV-1/2,
TR DPP® HIV-1/2

Sandoz e Bionovis: Rituximabe
Cristália: Somatropina

GSK: Vacina pneumocócica

2009

Qiagen, Universidade Federal do Rio de
Janeiro e Instituto de Biologia Molecular
do Paraná: Kit NAT HIV/HCV/HBV

2020

Humasis: TR COVID-19 IgM/IgG
Chembio: TR DPP® COVID-19 IgM/IgG
*AstraZeneca: Vacina Covid-19 (recombinante)

2010

**Emergex: Vacina Covid-19

Chembio: Teste Rápido DPP® sífilis

**AstraZeneca: Vacina Covid-19 (recombinante)

2011

2012

Fraunhofer: Vacina febre amarela
(subunidade)
Sanofi Pasteur: Vacina poliomielite
(inativada)
GSK: Vacina sarampo, caxumba, rubéola
e varicela (tetravalente viral)

Fresenius: Adalimumabe

2021

Chembio: Teste Rápido DPP® Covid-19 Ag
Humasis: TR Covid-19 Ag
GenBody: TR SARS-CoV-2
*Encomenda Tecnológica / **Transferência de Tecnologia

Bio-Manguinhos/Fiocruz
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PDPs
Novos produtos à população,
absorção de conhecimentos e
economia de recursos públicos
que alavancam a cadeia de
inovação do país.
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PARCERIAS

nOVOS MEDICAMENTOS
BIOLÓGICOS PARA VOCÊ
As Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo
(PDPs) movimentam grande parte da indústria
farmacêutica e envolvem centenas de profissionais. Novos produtos à população, economia de
recursos públicos, absorção de conhecimentos
alavancando a cadeia de inovação do país são os
principais ganhos. Bio-Manguinhos conta com 13
PDPs vigentes, a grande maioria voltada para a
produção de novos biofármacos, medicamentos
biotecnológicos de alto valor agregado.
Com o portfólio de PDPs, o Instituto busca contribuir expressivamente na garantia do acesso da
população a biofármacos utilizados no tratamento
de doenças oncológicas, e na terapia de algumas
doenças crônicas, raras e autoimunes. O fornecimento ao SUS destes produtos com a gradativa
incorporação tecnológica é fundamental para a
ampliação do acesso da população aos tratamentos, com o uso racional dos recursos públicos.

ENTENDA AS ETAPAS DE UMA PDP

Submissão de proposta para
o Ministério da Saúde

FASE I
Avaliação e decisão

Monitoramento
FASE II
Absorção e transferência de
tecnologia

FASE III
Absorção e transferência de
tecnologia com fornecimento
de produto

FASE IV
Internalization of technology

Bio-Manguinhos/Fiocruz
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PORTFóLIO
PRODUtos
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ENTREGAMOS SAÚDE À
POPULAÇÃO
Bio-Manguinhos possui em seu portfólio mais de 45
produtos, produzidos no Campus Manguinhos, no
Rio de Janeiro, dentre vacinas, kits para diagnóstico
e biofármacos. Tais produtos são estratégicos para os
programas do Ministério da Saúde, pois fortalecem a
cadeia produtiva e garantem a autossuficiência nacional em insumos essenciais ao SUS.
Nossas vacinas previnem diversas doenças. Nossos
diagnósticos oferecem resultados em tecnologias
molecular, sorológica e parasitológico. E nossos
biofármacos, de alto valor agregado, levam saúde
e novas possibilidades de tratamento, gratuitas, a
pacientes com doenças oncológicas, autoimunes,
raras e crônico-degenerativas.
Em resumo, nossos produtos salvam vidas.
Confira nosso portfólio completo:

De 2017 a 2021 foram
entregues ao Ministério
da Saúde mais de:
- 701 milhões de doses de vacinas;
- 56 milhões de reações de kits
para diagnóstico;
- 27 milhões de frascos e
seringas de biofármacos.
Bio-Manguinhos/Fiocruz
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VACINAS
Em menos de um ano, Bio-Manguinhos
internalizou toda a tecnologia de produção
da vacina Covid-19 (recombinante), na nova
plataforma de vetor viral.
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DOSES PARA A SUA PROTEÇÃO
O portfólio de vacinas de Bio-Manguinhos, composto
por bacterianas e virais, demonstra a sua preocupação em prevenir doenças na população.
Sua atuação em emergências sanitárias, desde que
foi criado, é uma marca da sua trajetória. Bio-Manguinhos já teve participação destacada em epidemias e
surtos como as de meningite, poliomielite, sarampo,
febre amarela e, mais recentemente, na pandemia de
Covid-19, sempre fornecendo milhões de doses ao
Programa Nacional de Imunizações (PNI/MS).

Portfólio
- Vacina Covid-19 (recombinante) - 5 doses;
- Vacina Haemophilus influenzae b (conjugada) 1 e 5 doses;
- Vacina Difteria, Tétano, Pertussis + Hib (conjugada) 5 doses;
- Vacina Febre Amarela (atenuada) - 5 e 10 doses;
- Vacina Meningocócica AC (polissacarídica) 10 doses;
- Vacina Pneumocócica 10-valente (conjugada) 1 e 4 doses;
- Vacina Poliomielite 1 e 3 oral (atenuada) 25 doses;
- Vacina Poliomielite 1,2 e 3 (inativada) - 10 doses;
- Vacina Rotavírus Humano (atenuada) - 1 dose;
- Vacina Sarampo e Rubéola (atenuada) - 10 doses;
- Vacina Sarampo, Caxumba e Rubéola Tríplice Viral (atenuada) - 10 doses;
- Vacina Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela Tetra Viral (atenuada) - 1 dose.

Em média, 120 milhões de
doses são entregues anualmente
ao Programa Nacional de
Imunizações (PNI/MS). Com a
vacina Covid-19, este número
aumenta ainda mais.
Bio-Manguinhos/Fiocruz
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KITS PARA
DIAGNóSTICO
Para dar rápidas respostas à pandemia
do novo coronavírus, Bio-Manguinhos
desenvolveu, em apenas 40 dias, o
Kit Molecular SARS-CoV-2. Em seguida,
passou a fornecer, também, testes
rápidos para detecção da Covid-19.
20
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diagnósticos precisos
Os kits para diagnóstico possibilitam, de forma simples e
precisa, a detecção de diversas doenças como Covid-19,
dengue, zika, chikungunya, aids e leishmaniose.
Com esses produtos, em caso de resultado positivo, é
possível iniciar rapidamente o tratamento, aumentando
as chances de cura.

Portfólio:
Testes sorológicos:
- Autoteste HIV-1/2;
- TR Triplo (SARS-CoV-2, influenza A e influenza B);
- TR Covid/INF A + B;
- TR DPP® Covid-19 IgM/IgG;
- TR Covid-19 IgM/IgG;
- TR DPP® ZDC IgM/IgG;
- TR DPP® Zika IgM/IgG;
- TR DPP® Dengue IgM/IgG;
- TR DPP® Dengue NS1;
- TR DPP® Chikungunya IgM/IgG;
- TR DPP® Imunoblot Rápido - HIV-1/2;
- TR DPP® HIV-1/2 (SSP e fluido oral);
- Teste Rápido HIV-1/2
- TR DPP® Sífilis;
- TR DPP® HIV/Sífilis Combo;
- TR DPP® Sífilis Duo;
- TR DPP® Leptospirose;
- TR DPP® Leishmaniose Visceral Canina;
- Teste Rápido Chagas;
- IFI Chagas;
- IFI Leishmaniose Humana;
- Kit EIE Leishmaniose Visceral Canina;
- Kit EIE Covid-19 IgG.
Testes antígenos:
- TR DPP® Covid-19 Ag;
- TR Covid-19 Ag;
- TR SARS-CoV-2 Ag.
Teste parasitológico:
- Helm Teste.
Testes moleculares:
- Kit Molecular SARS-CoV-2 (E/RP);
- Kit Molecular SARS-CoV-2 (EDx);
- Kit Molecular ZDC;
- Kit Molecular ZC - D Tipagem;
- Kit Molecular SC2 E/N;
- Kit Molecular 4Plex SC2/VOC
- Kit Molecular INF A/INF B/SC2;
- Kit Molecular Febre Amarela;
- Kit Molecular Febre Amarela Discriminatório;
- Kit NAT HIV/HCV/HBV;
- Kit NAT Plus (HIV/HCV/HBV/malária).
Bio-Manguinhos/Fiocruz
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biofármacos
Bio-Manguinhos tem firmado acordos para
ofertar novos biofármacos, ampliando a
gama de medicamentos biológicos e dando
mais acesso à população a tratamentos de
doenças oncológicas, crônicas, autoimunes
e raras.
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ALTA TECNOLOGIA PARA
A SUA SAÚDE
A biotecnologia ocupa uma posição cada vez mais
importante na produção de medicamentos relevantes no tratamento de doenças oncológicas, crônicas,
autoimunes e raras, tais como artrite reumatoide,
artrite psoríaca, doença de Gaucher, hipopituitarismo,
dentre outras. Para oferecer produtos de elevada
tecnologia para a população, Bio-Manguinhos tem
incorporado novos biofármacos em seu portfólio.
O Instituto visa a autossuficiência na produção desses medicamentos biológicos estratégicos, contribuindo ambém para a sustentabilidade do SUS.

Portfólio:
- Adalimumabe (40 mg);
- Alfataliglicerase (200 U);
- Alfainterferona 2b (3, 5 e 10 MUI);
- Alfaepoetina (2.000, 4.000 e 10.000 UI);
- Betainterferona 1a (22 mcg e 44 mcg);
- Etanercepte (50 mg);
- Golimumabe (50 mg);
- Infliximabe (100 mg);
- Rituximabe (10ml e 50ml);
- Somatropina (4UI e 12 UI);
- Trastuzumabe (150 mg).

Por ano, milhões de frascos e
seringas de biofármacos são
entregues ao Departamento
de Assistência Farmacêutica
e Insumos Estratégicos, do
Ministério da Saúde.
Bio-Manguinhos/Fiocruz
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Medicamentos biossimilares abrem
uma grande oportunidade para que
milhões de pessoas recebam o que
há de mais moderno e eficiente no
tratamento de doenças complexas,
como câncer e as autoimunes.
24
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BIOSSIMILAR
Qualidade e segurança ampliando o
acesso a medicamentos de alta tecnologia
Medicamentos biológicos são um grande avanço na
terapia de doenças imunomediadas e neoplasias
sólidas e hematológicas. São fabricados a partir de
culturas celulares vivas e não por processos químicos.
O desenvolvimento de biossimilares foi um marco
no tratamento de pacientes, permitindo maior acesso
a medicamentos de alto custo e o aumento de sua
disponibilidade no SUS.
Em 2014, a Assembleia Mundial da Saúde adotou
resolução que obriga os Estados-Membros a facilitar
o acesso aos biológicos de uma forma que garanta
sua qualidade, segurança e eficácia. A partir de então,
o número de produtos aprovados no mundo tem sido
crescente.
Desde 2006, os biossimilares são amplamente prescritos na Europa, já tendo acumulado dados de eficácia e
segurança ao longo destes 15 anos, e estão se tornando cada vez mais disponíveis em todo o mundo. Está
claro, portanto, o movimento mundial de assimilação
desses produtos.
Os requerimentos para a aprovação de um biossimilarenvolvem extensa caracterização molecular
e funcional, de forma comparativa entre ele e o
biológico de referência, além de múltiplos estudos
analíticos minuciosos para que sejam aprovados
para comercialização pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), Food and Drug Administration (FDA) e European Medicines Agency (EMA).
No Brasil, os laboratórios públicos nacionais e o
Ministério da Saúde têm assinado Parcerias para o
Desenvolvimento Produtivo (PDPs) para a produção
de biossimilares. O primeiro biossimilar oferecido
de forma centralizada no SUS, o etanercepte, foi –
por exemplo – uma conquista dos pacientes a partir
de um acordo do qual Bio-Manguinhos participa.
Outros biossimilares oferecidos pelo Instituto são
Trastuzumabe, Rituximabe e Somatropina.

Bio-Manguinhos/Fiocruz
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RELACIONAMENTO
COM A SOCIEDADE
As informações divulgadas pelo Instituto
contribuem para esclarecer dúvidas
importantes à saúde da população
brasileira, auxiliando na prevenção,
diagnóstico e tratamento de doenças.
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relacionamento com a SOCIEDADE

Transparência e informação
confiável
Através de uma comunicação integrada, Bio-Manguinhos dialoga de forma transparente com seus diversos públicos, disseminando informações confiáveis
de saúde e de interesse da sociedade por meio de
diferentes canais.
Enquanto um instituto de referência para a sociedade,
principalmente em períodos de surtos e epidemias,
como os de Covid-19, febre amarela e sarampo,
especialistas da unidade são procurados constantemente para entrevistas. As informações concedidas
contribuem para minimizar a circulação de boatos e
fake news e esclarecer dúvidas importantes à saúde da
população, na velocidade em que os fatos acontecem.
Há outros meios de dialogar com a sociedade, como
as redes sociais, o Serviço de Atendimento ao Cliente
(SAC), formado por uma equipe especializada, com
biólogos e biomédicos; a Ouvidoria da Fiocruz, aberta para receber elogios, reclamações, sugestões e solicitações de providências; recebendo visitantes para
conhecer o trabalho do Instituto, sejam parceiros,
autoridades, representantes de sociedades médicas
ou estudantes; além da divulgação de informações
através da imprensa.
As edições nacional (em português) e internacional
(em inglês) do Instituto, e as redes sociais, com mais
de 105 mil seguidores de mais de 50 países, são outras fontes de informações confiáveis e atualizadas,
recebendo milhares de acessos diariamente, principalmente no que diz respeito a doenças.

3,6 milhões
de visualizações no website*
27.500 seguidores
no Facebook

59.900 seguidores
no Instagram

4.400 inscritos
no YouTube

14.900 seguidores
no Linkedin
*Dados de julho de 2022.
Bio-Manguinhos/Fiocruz
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BIO POR DENTRO
COMPLEXO TECNOLÓGICO DE
VACINAS (CTV)
O CTV concentra os grandes centros de produção
e processamento final de vacinas, biofármacos e
kits para diagnóstico, assim como áreas de apoio
a essa cadeia produtiva, como controle e garantia
da qualidade. Dentro do complexo estão os
centros de Produção de Antígenos Bacterianos
e Virais (CPAB e CPAV); o Centro de Processamento Final (CPFI); o prédio dedicado à vacina
rotavírus; o Laboratório Físico-Químico, além do
Centro Henrique Penna, onde é produzido o IFA
da vacina COVID-19 (recombinante). O CPAB é
responsável pela produção industrial de ingredientes farmacêuticos ativos (IFA) bacterianos e
seus produtos intermediários (polissacarídeos e
proteínas purificadas) para produção de vacinas
bacterianas. O mesmo ocorre em relação às vacinas virais no CPAV. No CPFI acontecem atividades
de envase, recravação, revisão, rotulagem e
embalagem de vacinas e biofármacos

2
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BIO POR DENTRO

1- Entrada principal
2 e 3- Centro de Produção de Antígenos Bacterianos
4- Centro de Processamento Final

3
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BIO POR DENTRO

5- Prédio do processamento final da vacina rotavírus
6- Linha de rotulagem e embalagem do prédio da vacina rotavírus
7 e 8- Centro de Produção de Antígenos Virais

7

8
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CENTRO Henrique Penna (CHP)
O Centro Henrique Penna, localizado no Complexo Tecnológico de Vacinas do Instituto, é uma
das infraestruturas laboratoriais mais avançadas
do Brasil. O Centro traz benefícios não apenas
para Bio-Manguinhos, mas para laboratórios
públicos e privados que, através de parcerias,
poderão utilizar a planta piloto para aumento
de escala de produtos desenvolvidos em bancada e fabricação de lotes para estudos clínicos,
viabilizando, assim, o processo de transição do
desenvolvimento tecnológico para a produção.
A produção de kits para diagnóstico acontece
em áreas dedicadas, o que garante a atividade
produtiva em larga escala. Já para a produção
de biofármacos, há a plataforma chinese hamster
ovary (CHO) cells. Em 2020, o prédio passou a
abrigar atividades de produção do ingrediente
farmacêutico ativo (IFA) da vacina Covid-19. Sua
capacidade de produção permitirá a Bio-Manguinhos diversificar seu portfólio e fortalecer
ainda mais o Sistema Único de Saúde.

2
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BIO POR DENTRO

1- Fachada do prédio
2- Nos pisos técnicos está o maior sistema de água pura do país
3- Biorreatores usados na produção de biofármacos
4- Planta Piloto

3
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PAVILHÃO Rockefeller
Inaugurado em 1949, financiado pelo então magnata John Davison
Rockefeller, o pavilhão que leva o seu sobrenome foi construído
para fabricar a vacina febre amarela. Para adequá-lo totalmente às
exigências regulatórias e Boas Práticas de Fabricação, uma grande
reforma foi feita em 2015. Como os prédios são tombados, a estrutura
externa foi preservada.
No Rockefeller está uma das áreas da Divisão de Envase, onde ocorre o
processamento final das vacinas febre amarela e Covid-19. Lá também
estão laboratórios de Desenvolvimento Tecnológico, como o de Tecnologia Bacteriana, de Tecnologia Diagnóstica, de Macromoléculas e o que
está envolvido no projeto da vacina mRNA para Covid-19, o de Tecnologia de Anticorpos Monoclonais. Parte desses laboratórios se encontra
no Pavilhão Rocha Lima, próximo ao Pavilhão Rockefeller, e que abriga
ainda o Laboratório de Tecnologia Imunológica.

1
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1- Entrada principal
2- Laboratory of Bacterial Technology

BIO POR DENTRO

PAVILHÃO HENRIQUE ARAGÃO
O Pavilhão Henrique Aragão é uma edificação tombada pelo
Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Estado do Rio de
Janeiro (Inepac) e foi inaugurado em 1960. Abriga o Laboratório
de Febre Amarela (Lafam) de Bio-Manguinhos. Lá é produzido o
Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), que é o concentrado viral
que compõe a vacina.

1- Entrada principal
2- laboratório de Febre Amarela

1

2
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1

CENTRO ADMINISTRATIVO
Vinicius Fonseca
Inaugurado em 2021, o novo prédio administrativo e
almoxarifado homenageia o presidente da Fiocruz no
período de 1975 a 1979, que impulsionou a criação de
Bio-Manguinhos. O prédio de cinco andares e 10.430 m2
reúne as áreas de gestão da unidade, além de moderno
almoxarifado com área total de 3.408 m2, 2.770 posições porta-pallets e quatro câmaras frias.
O Centro possui ainda auditório com 278 lugares e área
de foyer, além de oito salas de reunião, três salas para
treinamento e um salão de eventos.

2
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BIO POR DENTRO

1- Fachada do prédio
2- Moderno auditório com capacidade para 278 pessoas
3- O prédio administrativo conta com 425 postos de trabalho
4- O almoxarifado engloba área climatizada de armazenagem; sala de análise
de amostras; sala de amostragem; área de material de embalagens; dentre outros espaços

3

4
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crescimento
Multicampi

O Complexo Industrial de Biotecnologia em
Saúde (Santa Cruz/RJ) está em construção
em um terreno de 580 mil m2.
38
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CRESCIMENTO MULTICAMPI

CRESCER É PRECISO
Bio-Manguinhos tem um importante papel na rede
pública de saúde, ao ser responsável por produzir
e fornecer vacinas que fazem parte do calendário
nacional de imunização, kits de diagnóstico que
detectam diversas doenças e biofármacos, medicamentos biológicos para tratar doenças autoimunes,
crônicas, raras e oncológicas.
Para atender à crescente demanda do Ministério
da Saúde, Bio-Manguinhos está construindo duas
novas fábricas de vacinas e biofármacos, uma em
Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, e outra
em Eusébio (CE). Os empreendimentos possibilitarão ampliar a capacidade produtiva do Instituto,
garantindo a oferta de insumos essenciais para a
saúde da população e reduzindo a dependência
externa do país.

Complexo Industrial de
Biotecnologia em Saúde (CIBS) - RJ
O Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde
(CIBS) será o maior centro de produção de produtos
biológicos da América Latina e um dos mais modernos do mundo. A capacidade de produção estimada
é de 120 milhões de frascos de vacinas e biofármacos/ano, em diferentes apresentações (quantitativo
de doses por frasco) e servirá para atender prioritariamente às demandas da população brasileira por
meio do Sistema Único de Saúde (SUS).
Tal produção, dotada dos mais avançados recursos
tecnológicos reforçará a autossuficiência do país
na área de imunobiológicos. O CIBS representa um
novo impulso na capacitação nacional, além da incorporação de novos produtos de relevância para o
SUS, como vacinas para o calendário de imunização
e biofármacos. O Complexo contará, em sua primeira fase, com edificações que somarão 334 mil m2
de área construída, que incluirá também áreas de
controle e garantia da qualidade, almoxarifado e
centrais de utilidade, atendendo a requisitos regulatórios da Anvisa e de agências internacionais.

Centro Tecnológico em Insumos
Estratégicos (CTIE) - CE
A construção do Complexo Tecnológico em Insumos Estratégicos (CTIE), em Eusébio (CE), está
em fase de elaboração do projeto executivo das
áreas administrativas, de Desenvolvimento Tecnológico e do almoxarifado. Em paralelo, estão em
avaliação os projetos das instalações de produção
de ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs), que
serão construídas em etapa posterior. Na planta
de Eusébio (CE) serão produzidos, inicialmente, os
IFAs de diversos biofármacos, fruto de parcerias que
Bio-Manguinhos tem em andamento. A produção
acontecerá em diferentes plataformas, tais como E.
Coli, CHO, SP2 e células vegetais, ampliando a gama
de produtos a serem ofertados à população.
As futuras instalações foram projetadas para
atender às Boas Práticas de Fabricação (BPF), as
Boas Práticas Laboratoriais (BPL), e as exigências
dos órgãos ambientais. Além disso, o empreendimento possuirá almoxarifado BPF, almoxarifado
técnico e depósito de inflamáveis; áreas de controle, garantia da qualidade e manutenção.

Números do CIBS
580.000 m2

será a área do campus

1.500

postos de trabalho

Capacidade de produção
estimada em 120 milhões
de frascos de vacinas e
biofármacos/ano
O CIBS é formado por 9
prédios, com espaço para

futuras expansões

Bio-Manguinhos/Fiocruz

39

Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos/Fiocruz
Av. Brasil, 4.365 - Manguinhos - Rio de Janeiro/RJ - Brasil - CEP: 21040-900
Tel: (21) 3882 9393 | www.bio.fiocruz.br

