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MENSAGEM
DO DIRETOR
Ao longo dos anos, Bio-Manguinhos vem demonstrando o quanto a sua atuação é importante
para viabilizar ações estratégicas do Ministério da
Saúde. Ao olharmos para 2019 vemos, com orgulho, o cumprimento do nosso compromisso de dar
acesso à população a imunobiológicos essenciais
por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), assim
como avanços que nos possibilitam vislumbrar
um futuro promissor nos campos da pesquisa, do
desenvolvimento tecnológico e da produção.
Os postos de saúde começaram a receber a vacina tríplice viral (TVV), que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, totalmente nacionalizada
por Bio-Manguinhos, em pleno surto de sarampo
no Brasil, com o registro de aproximadamente
13,5 mil casos confirmados no ano. Em resposta
a essa situação, tivemos a produção recorde de
mais de 35 milhões de doses desse imunobiológico. Junto com as demais vacinas, o Instituto
forneceu em torno de 109 milhões de doses ao
Programa Nacional de Imunizações (PNI/MS).
A resposta a demandas de saúde pública também se fez presente no âmbito internacional.
Após intenso trabalho para viabilizar a sustenta-
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bilidade das exportações da vacina febre amarela, foi sancionada a Lei 13.801/2019, dando
o suporte necessário para garantir a retomada
desse fornecimento. Com isso, 5 países receberam o imunizante ainda no fim do ano, e o
Instituto garantiu a produção necessária para
abastecer outros países logo no início de 2020.
Além disso, tivemos importantes progressos no
campo do diagnóstico, com o registro de testes
rápidos que detectam arboviroses comuns no Brasil, como dengue, zika e chikungunya. Também foi
registrado o alvo malária no kit NAT para que, após
a sua implantação, venha a ser identificado nas bolsas de sangue da hemorrede brasileira, ampliando
ainda mais a segurança transfusional, juntamente
com os vírus da aids e das hepatites B e C.
Uma linha que vem crescendo bastante no portfólio de Bio-Manguinhos é a de biofármacos. Iniciamos o fornecimento do nosso primeiro biológico
biossimilar ao SUS: o etanercepte, utilizado para
tratar artrite reumatoide, espondilite anquilosante
e artrite psoriásica. Avançamos nas tratativas para
introduzir em breve os medicamentos somatropina,
rituximabe e trastuzumabe na rede pública, e assi-

namos a Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) do golimumabe. Trabalhamos, assim,
para ampliar o acesso da população ao tratamento
de doenças autoimunes e crônico-degenerativas.
Para incorporar estes e outros produtos, investimos na modernização, ampliação e qualificação
das nossas instalações de desenvolvimento tecnológico, produção e controle de qualidade. Dentre
os investimentos, inauguramos um novo laboratório de análise de amostras clínicas, iniciamos a
qualificação da nossa Planta Piloto, reformamos
grandes instalações, e seguimos com os projetos dos novos campi: o Complexo Industrial de
Biotecnologia em Saúde (CIBS) e o Campus de
Bio-Manguinhos no Ceará (Bio-CE). Para acompanhar tal crescimento também foi preciso implantar
novos sistemas de gestão e reestruturar algumas
áreas. Precisamos nos preparar para o futuro e é
isso que temos nos empenhado em fazer.
Investimos ainda no relacionamento com os diversos
públicos com os quais temos interface, como autoridades nacionais e internacionais, parceiros tecnológicos, sociedades médicas, associações de pacientes, imprensa, dentre outros, por meio de interação
direta e da participação e organização de eventos
técnico-científicos. Promovemos a quarta edição do

Simpósio Internacional em Imunobiológicos, sediamos a 20ª reunião da rede de produtores de vacinas
de países em desenvolvimento - DCVMN, estivemos presentes em fóruns internacionais como a BIO
Latin America e BIO International Convention, além
de vários outros eventos em diferentes regiões do
país, participando de mesas e debatendo assuntos
de interesse da saúde pública.
Sabemos que os desafios são contínuos e, mesmo diante de adversidades presentes em qualquer
grande organização, estes e outros resultados
refletem o esforço de cada um dos nossos 1.750
colaboradores. A eles dedicamos uma atenção
especial, investindo na sua capacitação, desenvolvimento e crescimento, para alcançar melhores
resultados, fortalecer um ambiente propício à inovação e criar um clima organizacional positivo.
Nas próximas páginas, você é meu convidado para
conhecer as conquistas que fizeram de 2019 um
ano com muitos resultados a serem lembrados.
Uma ótima leitura!

Mauricio Zuma
Diretor de Bio-Manguinhos
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DESTAQUEs 2019
Milhões de doses fornecidas
para combate ao surto de
sarampo
Em pleno surto de sarampo no Brasil, com cerca de 13,5 mil casos no confirmados no ano,
Bio-Manguinhos fez a diferença para proteger
a população do contágio pela doença. Foram
fornecidos mais de 35 milhões de doses da vacina
tríplice viral (TVV), que previne a doença, além da
caxumba e da rubéola. Também em 2019, os postos de saúde começaram a receber a vacina TVV
totalmente nacionalizada pelo Instituto, permitindo
maior autonomia em relação à produção e ao fornecimento e, assim, garantindo o abastecimento
da rede pública de saúde. Considerando essa e
outras vacinas que fazem parte do seu portfólio, o
Instituto forneceu cerca de 108 milhões de doses
ao Programa Nacional de Imunizações (PNI/Ministério da Saúde).

Instituto retoma exportações
Com a sanção da Lei 13.801/2019, que permite à
Fiocruz, na condição de Instituição de Ciência e
Tecnologia (ICT), fornecer vacinas por fundação
de apoio, viabilizando a sustentabilidade dessa
atividade, Bio-Manguinhos retomou as exportações da vacina febre amarela para suprir demandas de outros países – principalmente os da
América Latina e da África, por meio de organismos internacionais. Como produtor de importante
relevância no cenário mundial, Bio-Manguinhos
participou de diversas reuniões de cunho internacional para debater temas como o atendimento
às demandas globais e desafios no cenário de
fornecimento de vacinas. Em 2019, foi enviado
1.371 milhão de doses das vacinas febre amarela
(5 e 10 doses) e meningocócica ACW (10 doses)
para sete países, esta última em parceria com o
Instituto Finlay, de Cuba.
10
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Em prol da vacinação
Sabendo que a vacinação é a melhor forma de
preservar a saúde da população, Bio-Manguinhos promoveu ações para incentivar as pessoas
a vacinarem a si e aos seus filhos, mantendo a
caderneta de vacinação em dia e, assim, aumentando a cobertura vacinal do país. Durante a 26ª
edição do Fiocruz pra Você, um grande ato foi
organizado pela Fiocruz com o apoio de Bio-Manguinhos. Cerca de 600 colaboradores, gestores,
autoridades, moradores de comunidades vizinhas
e personalidades se reuniram durante o evento
para formar uma grande gota simbólica em favor
da vacinação, que foi registrada com uma foto
aérea que teve grande repercussão na imprensa,
além de ter alcançado 44 milhões de pessoas
nas redes sociais. A ação fez parte da programação dos 120 anos da Fundação, que serão completados em 2020. O Instituto apresentou, tanto
no Fiocruz pra Você quanto na Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia, um minilaboratório para
esclarecimento de dúvidas do público.

Introdução de novos
biofármacos no portfólio
Buscando ampliar a gama de medicamentos de
alto valor agregado oferecidos pelo Sistema Único
de Saúde (SUS) para o tratamento de doenças
autoimunes e crônico-degenerativas, Bio-Manguinhos vem incorporando novos biofármacos em seu
portfólio anualmente, via Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs). Em 2019, o Instituto
assinou a PDP do golimumabe, medicamento
biológico que trata artrite reumatoide, artrite psoriásica e espondilite anquilosante ativa grave.
Bio-Manguinhos também possui outras PDPs
em andamento, e muito em breve disponibilizará os biofármacos somatropina, rituximabe e
trastuzumabe ao SUS.

Bio-Manguinhos fornece o
primeiro biossimilar do SUS
Bio-Manguinhos passou a fornecer seu primeiro medicamento biossimilar de alta complexidade para o Sistema Único de Saúde (SUS). O
etanercepte é obtido por processo biotecnológico e indicado para pacientes adultos em tratamento de artrite reumatoide, espondilite anquilosante e artrite psoriásica. Tal fornecimento foi
fruto de uma Parceria para o Desenvolvimento
Produtivo (PDP) com a empresa sul-coreana
Samsung Bioepis, e envolve também a farmacêutica nacional Bionovis. Os primeiros lotes
do medicamento começaram a ser entregues
aos Estados em julho.
RA 2019 | Bio-Manguinhos/Fiocruz
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Bolsas de sangue da hemorrede
ganhaRÃO AINDA MAIS segurança
O kit NAT, que garante mais segurança às bolsas
de sangue doado no país ao detectar os vírus da
aids, hepatite B e hepatite C, obteve novo registro,
passando a identificar também a malária.
Com a incorporação deste alvo, o teste molecular
passa a se chamar NAT Plus HIV/HCV/HBV/Malária e sua implantação, em planejamento, trará
outros benefícios para a hemorrede, como ganho
na sensibilidade, otimização do tempo de análise
e substituição do parque de equipamentos.
A escolha pela malária se deu pela necessidade
de se combater o risco transfusional da doença
não somente na Região Amazônica como na
extra-amazônica.

Diagnóstico rápido para dengue,
zika e chikungunya
Bio-Manguinhos vem ampliando o seu portfólio
de produtos para diagnóstico, oferecendo assim mais instrumentos para efetivar as políticas
de saúde pública, contribuindo fortemente com
a vigilância epidemiológica. Em 2019, o Instituto obteve o registro, junto à Anvisa, dos testes
rápidos Dengue IgM/IgG, ZDC IgM/IgG e Chikungunya IgM/IgG, e se prepara para obter o registro do teste Dengue NS1. Os kits de diagnóstico
para essas arboviroses utilizam a tecnologia de
duplo percurso (DPP®), que garante altos níveis
de sensibilidade e especificidade e possibilita o
desenvolvimento de testes multiplex com resultados altamente confiáveis.

INVESTIMENTOS EM INOVAÇÃO
Além do avanço nos projetos de desenvolvimento tecnológico e de transferência de tecnologia,
Bio-Manguinhos fez importantes investimentos
em Inovação, por meio do Edital InovaBio, fomentando 16 iniciativas, e participou dos programas Inova Labs Fiocruz e Inova Fiocruz, tendo
recebido financiamento para o desenvolvimento
de testes utilizando a plataforma de diagnóstico
molecular e vigilância epidemiológica Flex NAT,
testes rápidos em papel e um medicamento
terapêutico para câncer de mama. Somaram-se
os financiamentos para uma vacina contra zika e
para o projeto de uma vacina bivalente contra S.
agalactiae e A. baumannii.
12
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Outros importantes marcos da inovação institucional em 2019 foram o início da qualificação da
Planta Piloto, o registro da patente do dispositivo de teste rápido em papel, a inauguração do
Laboratório de Virologia para Análise de Amostras Clínicas - que trará aumento exponencial da
capacidade de processamento de amostras, e
o avanço dos estudos clínicos de fases II/II das
vacinas dupla viral (MR) e meningocócica C.

Avanços em Infraestrutura
& Gestão
Para garantir a sua capacidade de inovar e
atender cada vez mais as demandas de saúde
pública, o Instituto avançou com os seus projetos
para implantação de novos campi: o Complexo
Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS),
por meio da negociação com órgãos e Governo
sobre edital de licitação dos investidores e da
conclusão dos blocos e cintas no terreno em
Santa Cruz/Rio de Janeiro, e o Campus de Bio-Manguinhos no Ceará (Bio-CE), que foi cercado
e cujo projeto executivo do prédio de desenvolvimento tecnológico e da infraestrutura de apoio
chegou à etapa de finalização.
Também foram feitos diversos investimentos na
infraestrutura do campus de Manguinhos/Rio de
Janeiro, que possibilitaram o avanço na incorporação de tecnologias como a da vacina rotavírus e
a da vacina pneumocócica 10-valente, o aumento
da produtividade da linha de vacinas liofilizadas,

dentre outros. Tudo isso suportado por novos sistemas de gestão – de desempenho institucional,
da cadeia produtiva e de projetos e iniciativas –
assim como pela atualização de algumas estruturas organizacionais.

presença internacional
Além da sua atuação junto a outros países, via
exportação de vacinas e parcerias com organizações globais com as quais Bio-Manguinhos mantém agendas específicas para discussão sobre
cenários epidemiológicos, desafios e soluções no
atendimento às demandas, o Instituto participa e
promove eventos e encontros internacionais. Em
2019, esteve na BIO International Convention,
nos Estados Unidos; na BIO Latin America Conference, em São Paulo; organizou o IV Simpósio
Internacional em Imunobiológicos, no Rio de Janeiro, e sediou a 20ª reunião da Rede de Produtores de Vacinas dos Países em Desenvolvimento
(DCVMN, na sigla em Inglês), também no Rio.
O encontro da DCVMN permitiu uma série de interações entre produtores, parceiros internacionais,
Ministério da Saúde, entre outros atores, ampliando conhecimentos, abrindo oportunidades de
parcerias voltadas para a saúde pública, atualização dos organismos internacionais sobre as ações
estratégicas de Bio-Manguinhos, dentre outros.

RA 2019 | Bio-Manguinhos/Fiocruz
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Bio-Manguinhos
O Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos),
criado em 1976, é a unidade da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
responsável por pesquisa, inovação,
desenvolvimento tecnológico e
produção de vacinas, kits para
diagnóstico e biofármacos voltados
para atender prioritariamente às
demandas da saúde pública nacional.
O Complexo Tecnológico de Vacinas
(CTV) do Instituto, um dos maiores
centros de produção da América Latina,
instalado no Campus Manguinhos,
no Rio de Janeiro, garante a
autossuficiência de vacinas essenciais
para o calendário básico de imunização
do Ministério da Saúde (MS).

RA 2019 | Bio-Manguinhos/Fiocruz
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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.

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 o acesso da
população brasileira a insumos
e serviços estratégicos de
saúde; ética e transparência;
inovação; valorização das
pessoas; excelência em produtos
e serviços; responsabilidade
socioambiental; integração
institucional; empreendedorismo;
compromisso com resultados;
foco no cliente; sustentabilidade.
16
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Bio-Manguinhos tem presença também no cenário internacional, em especial pela exportação
da vacina febre amarela – pré-qualificada pela
Organização Munidal da Saúde (OMS) desde
2001 - para mais de 70 países, principalmente por
meio das agências das Nações Unidas. As ações
conjuntas não se restringem ao fornecimento de
vacinas para os programas de saúde internacionais; englobam intercâmbio de experiências e
informações, eventos técnico-científicos, parcerias
e cooperação.
As competências de Bio-Manguinhos vão além
da produção de imunobiológicos - o investimento contínuo em desenvolvimento tecnológico é
outra marca do Instituto. Além disso, parcerias
com instituições públicas e privadas garantem
acordos de transferência de tecnologia e desenvolvimento tecnológico conjunto, contribuindo para a evolução dos projetos do Instituto e
fomentando a cadeia de inovação do país. O
cumprimento dos requerimentos de Boas Práticas de Fabricação (BPF) assim como a certificação de qualidade de laboratórios pela norma

Bio-Manguinhos

da ABNT NBR ISO 17025:2017 ratificam o compromisso institucional para a melhoria da saúde
pública nacional.
Em Bio-Manguinhos saúde pública e desenvolvimento socioambiental andam juntos. Esses compromissos são estratégicos e visíveis em cada
atividade, com iniciativas sustentáveis que extrapolam as regulamentações. Além das ações voltadas
para a minimização do impacto de suas atividades
no meio ambiente, o Instituto se relaciona, por meio
de projetos e ações sociais, com as comunidades
de Manguinhos desde 2008.
O Instituto também cumpre a Lei de Acesso à
Informação, e estabelece um diálogo permanente com a sociedade por meio dos seus veículos
de comunicação institucionais e da imprensa. Tendo a transparência como um dos seus
valores, dissemina informações de relevância
e sistematiza o conhecimento, considerando
as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS)
e as políticas de governança da Fiocruz e do
Ministério da Saúde.

Primando pela qualidade e melhoria contínua
dos seus processos produtivos, o investimento
na ampliação e modernização da infraestrutura
é constante. A readequação e a expansão das
áreas físicas são parte do processo de inovação
e crescimento que Bio-Manguinhos vem vivenciando, assim como a aquisição de novos equipamentos. Na zona oeste do Rio de Janeiro, no
distrito industrial de Santa Cruz, é onde está o
maior investimento público do país em instalações
para a saúde. Está em construção, em um terreno
de 580 mil m2, o Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS), projetado com infraestrutura de ponta, o qual permitirá uma ampliação
considerável do processamento final de vacinas e
biofármacos do Instituto.
Esse resultado é fruto do compromisso dos cerca
de 1.750 colaboradores que diariamente entregam o seu melhor para manter Bio-Manguinhos
no caminho do crescimento constante. O trabalho
realizado com dedicação, hoje, é a garantia de um
futuro promissor.

RA 2019 | Bio-Manguinhos/Fiocruz
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> GOVERNANÇA CORPORATIVA
Para garantir o alinhamento do seu processo decisório às necessidades da sociedade, inerente à sua condição de instituição pública, Bio-Manguinhos, atua com base nos princípios da integridade, confiabilidade,
transparência, capacidade de resposta, melhoria regulatória e prestação de contas e responsabilidade, e
esses princípios permeiam os diferentes níveis da atuação institucional.

> ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Órgãos Colegiados:
Conselho Nacional de Saúde;
Conselho Nacional de Saúde Suplementar;
Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias do SUS.

Ministro
da Saúde

Gabinete do Ministro

Entidades Vinculadas

Secretaria-Executiva

Diretoria de Integridade
Consultoria Jurídica
Departamento Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de
Atenção Primária
à Saúde

Secretaria de
Atenção Especializada
à Saúde

Fundações Públicas: Fundação
Nacional de Saúde

Secretaria de
Secretaria de
Ciência, Tecnologia, Vigilância em Saúde
Inovação e Insumos
Estratégicos em Saúde

Autarquias:
Anvisa e Agência Nacional de
Saúde Suplementar

Fundação
Oswaldo Cruz

Secretaria de
Saúde Indígena

Secretaria de
Gestão do Trabalho e
da Educação na Saúde

Empresa Públicas:
Empresa Brasileira de Hemoderivados
e Biotecnologia;
Hospital N. Sra da Conceição S/A;
Hospital Fêmina S/A;
Hospital Cristo Redentor S/A.

Bio-Manguinhos

Assembleia Geral
Conselho Deliberativo
Colegiado Interno de Gestores (CIG)

Conselho Político e Estratégico (CPE)
Diretor

Vice-diretoria
de Qualidade
18
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Vice-diretoria
de Gestão e Mercado

Assessorias da diretoria

Vice-diretoria
de Produção

Vice-diretoria de
Desenvolvimento Tecnológico

Bio-Manguinhos

Diretoria
A Diretoria de Bio-Manguinhos é composta pelo
diretor e quatro vice-diretores. Além disso, a sua
estrutura organizacional conta com quatro orgãos
colegiados com finalidades específicas para
acompanhar, aprovar e avaliar questões estratégicas da instituição: Assembleia Geral, Conselho
Deliberativo, Colegiado Interno de Gestores e
Conselho Político e Estratégico.

Assembleia Geral (AG)
A Assembleia Geral (AG) de Bio-Manguinhos é o
órgão máximo de representação dos servidores
e funcionários da unidade. À AG compete aprovar a proposta do Regimento Interno e eventuais
mudanças; deliberar sobre questões institucionais
relacionadas ao Congresso Interno da Fiocruz, ao
Conselho Deliberativo - Fiocruz e às atividades de
Bio-Manguinhos e sua coletividade; deliberar sobre
questões eleitorais e de representação nos órgãos
colegiados da unidade.

Conselho Deliberativo
(CD Bio-Manguinhos)
Órgão responsável pela deliberação das políticas
estratégicas de Bio-Manguinhos, como Plano Estratégico, em consonância com o Plano Plurianual
da Fiocruz e do Governo Federal; Termo Anual de
Compromisso de Gestão; Relatório Anual de Atividades; e proposta orçamentária. Reúne-se ordinariamente quatro vezes ao ano.

De acordo com o Regimento Interno, o Conselho
é composto pelo diretor; quatro vice-diretores;
cinco membros eleitos dentre os servidores públicos do Instituto; e pelo presidente do Conselho
Político e Estratégico.

Colegiado Interno de Gestores (CIG)
Conforme Regimento Interno, o CIG é um espaço
dedicado aos gestores para discussão, análise,
avaliação, proposição e encaminhamento de temas
relacionados à gestão da unidade. Em 2019, o
CIG tratou de assuntos relacionados a operações
e produção, garantia da qualidade, fornecimento
de produtos, novos negócios, recursos humanos e
desempenho de projetos institucionais.

Conselho Político e Estratégico (CPE)
Órgão consultivo, o CPE apoia a orientação político-estratégica em temas relacionados ao desenvolvimento tecnológico, produção, controle e garantia
da qualidade e gestão de Bio-Manguinhos. Ao CPE
compete analisar e sugerir modificações ao Plano Estratégico de Bio-Manguinhos, com base no
estabelecido nas políticas setoriais pertinentes e
tendências tecnológicas e epidemiológicas, regionais e mundiais; analisar e avaliar os termos de
compromisso de gestão ou equivalente, a proposta
orçamentária, o Relatório Anual de Atividades, bem
como outros instrumentos gerenciais de natureza
estratégica para a Unidade, além de propor encaminhamentos ao CD Bio-Manguinhos.
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> PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O ano de 2019 foi marcado como a pedra fundamental do início da implementação do Plano Estratégico de Bio-Manguinhos 2019-2028, resultante de
um processo de revisão efetuado ao longo de 2018.
O desafio de conduzir o Instituto a um futuro
sustentável não pode perder de vista a busca pela
excelência na gestão, investimento no desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores, modernização de instalações físicas, responsabilidade socioambiental, fortalecimento de
plataformas tecnológicas e habilidades essenciais
para a consolidação do seu papel estratégico para
a saúde pública. Na atual conjuntura política brasileira, os cenários de curto prazo exigem ações
imediatas, por meio de uma mobilização organizacional rápida para o período 2019-2020, levando
em conta os cenários de médio e longo prazos.
Além disso, foi dada grande prioridade aos projetos
de infraestrutura, de forma a criar as condições institucionais necessárias à aceleração dos projetos
de transferência de tecnologia e de desenvolvimento tecnológico.
Um outro ponto que mereceu destaque em 2019 foi
a revisão da estrutra organizacional, uma vez que a
última atualização formal tinha se dado em 2008 e,
desde então, Bio-Manguinhos vem crescendo muito, incorporando novos produtos em seu portfólio e
iniciando novos projetos, decorrentes do aumento
significativo da demanda do Ministério da Saúde
por novos imunobiológicos e soluções em saúde.

20
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No que diz respeito às ações relacionadas aos
direcionadores do eixo de inovação, em 2019 é
necessário dar destaque ao Novo Marco Legal de
Ciência, Tecnologia e Inovação, que vem norteando ações e programas voltados ao fortalecimento
de uma cultura inovadora em Bio-Manguinhos.
Ainda em relação à inovação, o Instituto fez parte
como empresa-âncora do Programa de Aceleração e Internacionalização de Negócios de Alto
Impacto em Bioeconomia (Prointer), coordenado
pelo Sebrae, onde várias inciativas foram realizadas. Além de alavancar o novo modelo de negócio
de prestação de serviços tecnológicos.

Projetos e iniciativas estratégicas
As prioridades institucionais foram traduzidas em
estratégias corporativas agrupadas em quatro
eixos estratégicos: inovação, eficiência, conformidade e inteligência organizacional.
Para a consecução das diretrizes resultantes da
revisão do Plano Estratégico de Bio-Manguinhos
2019-2028, os direcionadores gerais e de negócio
estabelecidos orientam todo o processo de definição do portfólio do Instituto que, em 2019, foi composto por 35 projetos e 63 iniciativas estratégicas,
geradas com base nos fatores críticos analisados
durante a elaboração do Plano

Bio-Manguinhos

Estratégias Corporativas
Inteligência
Organizacional

Inovação

Estratégias de posicionamento
MERCADOLÓGICO

Eficiência

Conformidade

Estratégias de posicionamento
TECNOLÓGICO

Direcionadores
Portfólio Estratégico
Portfólio de Iniciativas
(63 iniciativas)

Portfólio de Projetos
(35 projetos)
2
Novos
Campi

1

6

26

Desenvolvimento Infraestrutura Projetos voltados
Institucional
a produtos DT e TT

16

37

10

Tenológicas

Desenvolvimento
Institucional

Infraestrutura

Bio-Manguinhos adota uma
sistemática de apuração,
monitoramento e avaliação
das metas e objetivos
institucionais, para avançar
na direção definida no seu
Plano Estratégico.
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SAÚDE COMO
MISSÃO
Bio-Manguinhos desempenha um
importante papel na cadeia de
inovação na área da saúde pública
brasileira, ampliando o acesso da
população a imunobiológicos de
qualidade, a partir do fornecimento
de vacinas, kits para diagnóstico e
biofármacos. Dessa forma, contribui
consideravelmente para a prevenção,
detecção e tratamento de diversas
doenças. Para isso, o Instituto busca
enriquecer seu portfólio, avançando
na área biotecnológica e reduzindo,
assim, a dependência externa, o que
leva a uma economia de recursos por
parte do Ministério da Saúde.
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Na área de vacinas, ocupa uma posição de destaque no fornecimento ao Programa Nacional de
Imunizações (PNI), da Secretaria de Vigilância
em Saúde (SVS/MS). Apenas em 2019, cerca de
108 milhões de doses saíram de Bio-Manguinhos
para abastecer os postos de saúde do país.
Com a alta incidência do sarampo no país, que
registrou 13,5 mil casos no ano, Bio-Manguinhos
foi acionado pelo Ministério da Saúde para intensificar a produção da vacina tríplice viral, o que levou
ao fornecimento recorde de 35 milhões de doses
do imunizante. Essa entrega possibilitou que o
Governo lançasse mão de ações e campanhas de
vacinação para aumentar a cobertura vacinal em
todo o território nacional.
A vacina febre amarela também teve um número
de fornecimento expressivo: mais de 27 milhões
de doses foram destinadas ao PNI. Como produtor de importante relevância no cenário internacional, Bio-Manguinhos retomou as exportações
dessa vacina e também da meningocócica ACW
polissacarídica (esta em parceria com o Instituto
Finlay, de Cuba), que tiveram países da África,
Ásia e do Caribe como destinos.
No campo do diagnóstico, Bio-Manguinhos obteve
registros de kits para a detecção das arboviroses
zika, dengue e chikungunya, além de registrar a
malária na segunda geração do Kit NAT, que passou a se chamar Kit NAT Plus. Assim, os hemocentros da rede pública ganharão novos equipamentos
e contarão com um teste que diagnosticará quatro
doenças nas bolsas de sangue: aids, hepatites B
e C, e malária. Apenas em 2019, foram notificados
156 mil casos de malária no Brasil.
Em relação à linha de biofármacos, o destaque
em 2019 foi a incorporação do etanercepte ao
portfólio, sendo o primeiro biossimilar fornecido
pela Fiocruz ao Sistema Único de Saúde (SUS),
por meio de aquisição centralizada pelo Ministério
da Saúde, como resultado de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) com as farmacêuticas Bionovis e Samsung Bioepis. O medicamento trata artrite reumatoide, espondilite ancilosante,
artrite psoríaca, e está disponível para atender
cerca de 30 mil pacientes do SUS portadores
dessas doenças.
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Saúde como missão

> VACINAS
Bio-Manguinhos é um dos principais produtores
e fornecedores públicos de vacinas do país,
garantindo à população o direito de se prevenir
contra diversas doenças, fortalecendo, assim,
a saúde de crianças, adolescentes, adultos e
idosos. Ao Programa Nacional de Imunizações
(PNI/DEIDT/SVS/MS), do Ministério da Saúde,
foram enviadas 107.900.584 doses que abasteceram postos de saúde Brasil afora.
Em atendimento às demandas externas, principalmente às apresentadas por meio das Agências das Nações Unidas, em 2019 o Instituto exportou 1.371.010 doses, sedo 743.700 doses da
vacina febre amarela e 627.310 doses da vacina
meningocócica ACW polissacarídica (em parceria
com o instituto cubano Finlay), enviando-as para
sete países (Índia, Antígua, Curaçao, Ilhas Cayman, República Democrática do Congo, Burkina
Faso e Chade).

Bio-Manguinhos possui em
seu portfólio dez vacinas,
seis biofármacos e 19
reativos para diagnóstico,
registrados junto aos
órgãos regulatórios.
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Portfólio de vacinas:
Bacterianas
- Meningocócica AC (polissacarídica) - 10 doses;
- Haemophilus influenzae b (Hib) (conjugada) 1 e 5 doses;
- Difteria, tétano, pertussis e Haemophilus influenzae
b (conjugada) (DTP e Hib) - 5 doses;
- Pneumocócica 10-valente (conjugada) - 1 dose.

Virais
- Febre amarela (atenuada) - 5, 10 e 50 doses;
- Poliomielite 1 e 3 (atenuada oral) - 25 doses;
- Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - 10 doses;
- Rotavírus humano - 1 dose;
- Sarampo, caxumba, rubéola (tríplice viral - TVV) 10 doses;
- Sarampo, caxumba, rubéola e varicela (tetravalente
viral - MMRV) - 1 dose.
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Com a alta incidência
do sarampo no país em
2019, Bio-Manguinhos foi
acionado pelo Ministério
da Saúde para intensificar
a produção da vacina
tríplice viral, o que levou
ao fornecimento de 35
milhões de doses.

Saúde como missão

Volume FORNECIDO DE
VACINAS (DOSES)

2019
107.900.584

2018
118.841.365

15

16

17

18

19

20

20

2017
129.185.338

2016
80.693.357

20

20

2015
78.077.343

20

Fonte: Departamento de Relações com o Mercado.
Nota: consideradas as entregas de janeiro a dezembro de cada ano,
independentemente do compromisso (portaria/contrato).

Volume excedente de vacinas
exportado (DOSES)

2019
1.371.010

2018
288.000

2017

15

16

17

18

19

20

20

20

20

5.159.204

2016
5.234.600

2015
1.890.560

20

Fonte: Departamento de Relações com o Mercado.
Nota: consideradas as entregas de janeiro a dezembro de cada ano,
independentemente do compromisso (portaria/contrato).
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> Kits para diagnóstico

Portfólio de kits para diagnóstico

A linha de kits para diagnóstico é a que possui o
maior número de produtos do Instituto. São 18 ao
todo, que diagnosticam mais de dez tipos de doenças, possibilitando assim tratamento precoce ao paciente. Os kits utilizam diferentes plataformas para
detecção do alvo, como testes moleculares, rápidos
ou sorológicos.

- Helm Teste

A tecnologia Dual Path Platform (DPP®) está presente em grande parte dos kits, sendo uma metodologia
de imunoensaio cromatográfico que amplia, consideravelmente, o nível de sensibilidade e agilidade
do teste, possibilitando a detecção de doenças de
forma mais rápida, entre 15 e 20 minutos.

- TR DPP® HIV-1/2

Já o uso de métodos moleculares tem sido apontado
como uma das principais ferramentas para o diagnóstico devido à alta sensibilidade e especificidade,
diminuindo assim o risco de resultados falso-positivos
ou falso-negativos e também pela importância nos
estudos epidemiológicos para o entendimento da
distribuição da infecção dentro das populações.
Já o uso de métodos moleculares tem sido apontado
como uma das principais ferramentas para o diagnóstico devido à alta sensibilidade e especificidade,
diminuindo assim o risco de resultados falso-positivos ou falso-negativos e também pela importância
nos estudos epidemiológicos para o entendimento
da distribuição da infecção dentro das populações.
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- Imunofluorescência indireta (IFI) Chagas
- IFI Leishmaniose humana
- Ensaio imunoenzimático (EIE) Leishmaniose
visceral canina
- Teste Rápido (TR) HIV-1/2
- TR DPP® Leishmaniose visceral canina
- Imunoblot Rápido DPP® HIV-1/2
- TR DPP® Combo HIV/Sífilis
- TR DPP® Sífilis Duo
- TR DPP® Leptospirose
- TR DPP® ZDC (Zika, Dengue, Chikungunya) IgM/IgG
- TR DPP® Zika IgM/IgG
- TR DPP® Dengue IgM/IgG
- TR DPP® Chikungunya IgM/IgG
- Kit Molecular ZDC
- Kit NAT Plus (HIV/HCV/HBV/Malária)
- Kit NAT Plus (HIV/HCV/HBV)

Saúde como missão

FORNECIMENTO DE KITS PARA
DIAGNÓSTICO (REAÇÕES)

2019
6.504.488

2018
6.646.954

2017

15

6
01

17

18

19

20

20

2

20

6.021.380

2016
5.162.480

2015
7.883.932

20

Fonte: Departamento de Relações com o Mercado.
Nota: consideradas as entregas de janeiro a dezembro de cada ano,
independentemente do compromisso (portaria/contrato).
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> BIOFÁRMACOS

Portfólio de biofármacos

O portfólio de biofármacos de Bio-Manguinhos
vem crescendo anualmente, com a incorporação
de novos produtos, em sua maioria via Parcerias
para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs), como
foi o caso do etanercepte, o mais recente a integrar
essa linha. Esses medicamentos biotecnológicos
de alto valor agregado atendem à demanda do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos
Estratégicos da Secretaria de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério
da Saúde (DAF/SCTIE/MS) para o tratamento de
doenças crônicas e autoimunes.

- Alfainterferona 2b (3, 5 e 10 MUI)

O Instituto vem garantindo à população acesso gratuito a produtos de alto custo, que fazem parte do
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).

- Alfaepoetina (2.000, 4.000 e 10.000 UI)
- Alfataliglicerase (200 U)
- Infliximabe (100 mg)
- Betainterferona 1a (22 mcg e 44 mcg)
- Etanercepte (50 mg)

Os biofármacos
são medicamentos
biotecnológicos usados no
tratamento de doenças
crônicas e raras.

FORNECIMENTO DE
BIOFÁRMACOS
(FRASCOS E SERINGAS)

2019
1.885.775

2018
5.521.504

2017

15

6
01

17

18

19

20

20

2

20

9.395.423

2016
10.972.802

2015
11.245.952

20

Fonte: Departamento de Relações com o Mercado.
Nota: consideradas as entregas de janeiro a dezembro de cada ano,
independentemente do compromisso (portaria/contrato).
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Saúde como missão

> Satisfação dos clientes
Por conta do fornecimento de produtos para o
controle de doenças infecciosas que podem trazer consequências significativas para a população e da prestação de serviços, Bio-Manguinhos
tem interface com uma grande variedade de
integrantes da rede pública de saúde. Por isso,
o relacionamento com profissionais de saúde,
pacientes e clientes conta com uma equipe especializada. O Serviço de Atendimento ao Cliente
(SAC) do Instituto presta assistência em diferentes níveis, responde a solicitações, registra
notificações e sugestões, e oferece assistência
técnica e treinamentos principalmente em relação
à utilização dos kits moleculares NAT e ZDC.
Em 2019, o SAC prestou 7.262 atendimentos.
Destes, 2.573 foram sobre biofármacos, 688
sobre vacinas e 3.870 referentes à linha de kits
para diagnóstico. Outros 131 atendimentos foram
relacionados a produtos não distribuídos por Bio-Manguinhos. Apenas o Kit NAT HIV/HCV/HBV foi
responsável por 3.194 atendimentos.

> Tecnovigilância e
Farmacovigilância
O compromisso de Bio-Manguinhos com a saúde
da população vai além do fornecimento de produtos.
Por meio da sua área de Farmacovigilância e Tecnovigilância, o Instituto trabalha na coleta, detecção,
avaliação e monitoramento dos seus produtos disponíveis na rede pública, em cumprimento às boas
práticas e em consonância com os requisitos regulatórios. Em relação as suas vacinas e biofármacos,
também atua na prevenção de eventos adversos.
Para otimizar esse trabalho, em 2019, teve início
a validação do Sistema Eletrônico de Farmacovigilância e Tecnovigilância que, uma vez implantado,
permitirá maior agilidade e compliance nos processos de padronização, recuperação, análise e
compartilhamento de informações sobre eventos
adversos e queixas técnicas com o SAC, Anvisa,
OMS e parceiros tecnológicos. Em 2019, foram
avaliados cerca de 14 mil casos.
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No ano de 2019, o Sistema da Qualidade de BioManguinhos avançou na elaboração e aprovação
de importantes programas e no estabelecimento
de diretrizes de temas com impacto em Boas
Práticas de Fabricação e em diversas áreas da
unidade. Alguns exemplos são os programas de
gerenciamento de banco de células eucariontes;
qualificação de operadores de áreas limpas e
gerenciamento de gases de processos.
Para contribuir na disseminação da cultura da
qualidade e atualizar os colaboradores no tema,
foi promovida a 8ª Semana da Qualidade de
Bio-Manguinhos. O evento, com duração de três
dias, teve como foco a evolução do Sistema da
Qualidade na indústria farmacêutica, com destaque para a revisão do novo marco regulatório
de Boas Práticas de Fabricação publicado pela
Anvisa em agosto de 2019.
Alinhado à nova regulamentação e às expectativas
do Instituto na melhoria contínua de seus processos, três iniciativas foram trabalhadas internamente: a implementação do Sistema da Qualidade à
cadeia de desenvolvimento tecnológico; especificação de materiais e integridade de dados.
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Saúde como missão

Bio-Manguinhos trabalha
continuamente a
disseminação da cultura
da qualidade dentre seus
colaboradores, mantendoos atualizados sobre as
normas regulatórias.
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INOVAÇÃO
PARA AVANÇAR
Bio-Manguinhos, enquanto agente
estratégico do Complexo Industrial
da Saúde, busca de forma contínua
a inovação, que subsidia o
desenvolvimento de novos produtos
para serem oferecidos à população,
sejam vacinas, kits para diagnóstico
ou biofármacos.
A inovação é considerada essencial
e estratégica pelo Instituto, que a
trabalha em diferentes frentes, por
meio da produção de conhecimento,
prospecção de oportunidades,
pesquisa e desenvolvimento de
projetos próprios ou através de
parcerias. Dessa forma, é possível dar
celeridade à oferta de novos produtos
ao Sistema Único de Saúde (SUS).
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> GESTÃO DA inovação
Em Bio-Manguinhos, a inovação é um processo
que tem como base a estratégia organizacional.
Seu modelo é formado por um ecossistema com
quatro dimensões – Estratégia, Gestão da Inovação, Competências Organizacionais e Funções
de Apoio - que envolvem processos, projetos e
iniciativas coordenados para o alcance de um

objetivo único, que é oferecer novos produtos,
de qualidade, para a rede pública de saúde.
A gestão da inovação em Bio-Manguinhos é
composta pelos processos de prospecção, gestão de portfólio, gestão das alianças estratégicas
e gestão de propriedade intelectual, licenciamento e royalties.

Gestão das
alianças
estratégicas

Prospecção

Gestão da
inovação

Gestão de PI,
licenciamento
e royalties

Prospecção
No ano de 2019, Bio-Manguinhos fez parte como
instituição-âncora do Programa de Aceleração e
Internacionalização de Negócios de Alto Impacto em Bioeconomia (Prointer), coordenado pelo
Sebrae. Além de alavancar o novo modelo de
negócio de prestação de serviços tecnológicos,
foram desenvolvidas atividades de modelagem de
negócios, estratégia de mercado, gestão financeira, elaboração de indicadores, mapeamento tecnológico, prospecção de mercado, dentre outras
que culminaram em duas importantes entregas: o
mapeamento dos potenciais serviços tecnológicos
de Bio-Manguinhos e um estudo de prospecção
36
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Gestão de
Portfólio

mercadológica para a Planta Piloto, localizada no
Centro Henrique Penna.
O estudo de prospecção avaliou a demanda
nacional pelos tipos de serviços que compõem
o portfólio da Planta Piloto, o comportamento do
mercado, potenciais clientes, concorrentes e preços praticados, e mapeou os melhores segmentos
para a atuação de Bio-Manguinhos.
O Instituto levantou, também, algumas tendências
nos segmentos de vacinas, biofármacos e kits
para diagnóstico, a fim de identificar oportunidades
e apoiar as ações internas de desenvolvimento.

Inovação para avançar

Gestão de Portfólio
O portfólio de projetos contemplou 35 frentes, sendo seis de infraestrutura, 26 projetos tecnológicos,
dois ligados aos novos campi e um de desenvolvimento institucional.
Os projetos tecnológicos são voltados à incorporação de novos produtos no portfólio do Instituto,
tanto por desenvolvimento interno ou em parceria
quanto por transferência de tecnologia, nestes dois
últimos casos formando alianças estratégicas.

Gestão das Alianças Estratégicas
Ao longo de sua história, Bio-Manguinhos estabeleceu diversas parcerias de sucesso com organizações nacionais e internacionais, que culminaram na
incorporação de novos produtos em seu portfólio,
ampliando seu acesso à sociedade. Essas alianças
se deram principalmente por meio de dois modelos
de negócios: transferência de tecnologia e desenvolvimento conjunto.
Outro modelo de negócio vem sendo estruturado
pela instituição e em 2019 também foi objeto
do processo de prospecção: o de prestação

de serviços tecnológicos, que tem por objetivo
principal o fortalecimento do sistema nacional da
inovação, no que diz respeito ao desenvolvimento
tecnológico de produtos para a saúde, como
vacinas, biofármacos e kits para diagnóstico.

Gestão de Propriedade Intelectual,
Licenciamento e Royalties
A gestão da propriedade intelectual e das atividades relacionadas à transferência de tecnologia
são realizadas pelo Núcleo de Inovação Tecnológica de Bio-Manguinhos (NIT-Bio), de forma
integrada com o Sistema Gestec-NIT/Fiocruz.
O NIT-Bio atua diretamente nas negociações
contratuais junto aos parceiros tecnológicos,
assessorando a Diretoria de Bio-Manguinhos nas
questões jurídicas, especialmente aquelas relacionadas à propriedade intelectual.
A busca, depósito e acompanhamento de pedidos
de patentes é prática comum em uma instituição de
pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos
para a saúde. Em 2019, as atividades e projetos de
Bio-Manguinhos resultaram na concessão de três
patentes no Brasil e 12 no exterior.
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37

INVESTIMENTO EM P&D
(R$ MILHÕES/ANO)

2019
70(1)

Investimento realizado em P&D
(2)
Investimento em P&D / receita total
(1)

3,2%(2)

2018
70(1)

3,5%(2)

2017
501)

15

6
01

17

18

19

20

2,2%(2)

2016

2

60(1)

20

3,1%(2)

2015

20

80(1)

4,5%(2)

20

Fonte: Assessoria de Planejamento e Organização, com base no
relatório de gastos do Núcleo de Análise Financeira.

> fomento à inovação
Investimento em P&D
Em 2019, foram investidos quase R$ 70 milhões
em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) por
Bio-Manguinhos. O gráfico a seguir apresenta o
percentual de investimentos realizado em P&D
em relação à receita de fornecimento nos últimos cinco anos. Esse investimento manteve-se
no mesmo nível do praticado no ano anterior.

Programas de Fomento à Inovação:
Inova Fiocruz
O Programa Inova Fiocruz estimula o desenvolvimento de soluções inovadoras frente aos desafios e gargalos do sistema de saúde brasileiro, e
contempla três eixos: Ideias Inovadoras, Gestão
do Conhecimento e Produtos Inovadores. Estes buscam fortalecer o investimento em novas
propostas que estimulem a formação de redes
de colaboração e a aceleração de projetos de
interesse institucional.
O programa tem financiamento do Fundo de
Inovação da Fiocruz e da Secretaria de Ciência,
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Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), do
Ministério da Saúde.
Em 2019 Bio-Manguinhos teve cinco projetos
contemplados pelo edital do Programa, que vêm
sendo acompanhados como iniciativas de caráter
tecnológico, vinculadas ao Planejamento Estratégico do Instituto.

Inova Labs Fiocruz
Essa iniciativa faz parte do Programa Inova Fiocruz e
tem como objetivo preparar pesquisadores para desenvolver suas ideias numa perspectiva de negócio,
isto é, produtos, serviços e processos inovadores que
possam solucionar problemas reais da população
brasileira. Para participar do Inova Labs é necessário
que as equipes possuam ideias, projetos, pesquisas,
tecnologias ou startups em áreas do setor de saúde
humana e digital health, aplicadas à oncologia ou
emergências sanitárias, compreendidas por situações
que evidenciam riscos à saúde pública
Quatro projetos de Bio-Manguinhos foram selecionados para participar da segunda rodada do
projeto Inova Labs.

Inovação para avançar

InovaBio
Lançado em 2017, o Programa InovaBio seleciona
e financia projetos inovadores de pesquisadores de
Bio-Manguinhos e outras unidades da Fiocruz com
potencial aplicação no desenvolvimento tecnológico
dentro das áreas de pesquisa aplicada, desenvolvimento e inovação em produtos, processos, metodologias analíticas e/ou alternativas ao uso de animais
de laboratórios, insumos biotecnológicos e competências em plataformas tecnológicas, alavancando,
assim, a inovação em saúde pública. Atualmente,
20 projetos estão sendo apoiados pelo Instituto.

> NOVOS PRODUTOS
Antes de incorporar um novo produto em seu portfólio, Bio-Manguinhos considera as demandas do
Ministério da Saúde, que têm como base o cenário
epidemiológico, e também a necessidade de nacio-

nalização de tecnologias em prol da saúde pública,
para oferecer novas possibilidades de prevenção,
diagnóstico e tratamento de doenças.
O Instituto possui um papel de destaque não só
enquanto produtor público de imunobiológicos para
abastecimento do Sistema Único de Saúde (SUS),
como também no fortalecimento da cadeia de inovação do Complexo Industrial da Saúde. Para isso,
investe internamente em projetos de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico e em parcerias tecnológicas com outras instituições, o que gera a incorporação de novas competências e tecnologias de ponta.
Em 2019, os 26 projetos tecnológicos alavancados
por Bio-Manguinhos, pertencentes ao portfólio de
projetos da instituição, consistiram em 12 de vacinas
virais, três de vacinas bacterianas, seis de biofármacos e cinco de kits para diagnóstico.

CARTEIRA DE PROJETOS
VOLTADOS A PRODUTOS
Desenvolvimento
tecnológico
de novo produto

Linha de produtos

Desenvolvimento
tecnológico de
melhoria de produto

Tranferência
tecnológica de
novo produto

TOTAL

Desenv.
não clínico

Desenv.
clínico

Vacinas bacterianas

1

1

-

1

3

Vacinas virais

5

1

1

5

12

Biofármacos

1

-

-

5

6

Reativos para diagnóstico

4

-

-

1

5

TOTAL

11

2

1

12

26

Fonte: Gerência de Projetos.
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Desenvolvimento Tecnológico

Programa de Reativos para Diagnóstico

A área de desenvolvimento tecnológico de Bio-Manguinhos está estruturada em quatro programas: vacinas bacterianas, vacinas virais, kits para diagnóstico e biofármacos, apoiados por sete laboratórios e
três núcleos da Vice-diretoria de Desenvolvimento
Tecnológico, além de outras áreas do Instituto.

O Programa de Reativos para Diagnóstico direciona
seus esforços para as plataformas tecnológicas de
ensaios moleculares baseados em PCR em tempo
real e de testes rápidos com base em imunocromatografia e fluxo lateral. O desenvolvimento de multitestes que utilizam sistemas multiplex e paralelismo
também recebe grande atenção.

O Programa de Vacinas Bacterianas tem como
principais projetos o desenvolvimento das vacinas
meningocócica C e meningocócica ABCWY.
Já o Programa de Vacinas Virais possui em sua carteira projetos para o desenvolvimento das vacinas
zika atenuada recombinante, inativada e 17D/zika;
febre amarela inativada; sarampo e rubéola (dupla
viral); febre amarela (subunitária) e um projeto de
melhoria da vacina febre amarela (atenuada).
O Programa de Biofármacos está inserido em um
mercado dinâmico, que trabalha com tecnologia de
ponta. Atualmente desenvolve o projeto do anticorpo
monoclonal humanizado anti-MRSA, que teve
avanço considerável nas discussões dos ensaios
pré-clínicos e clínicos em 2019. A patente foi deferida
em 20 territórios e foi licenciada para a Sigma/Merck
como reagente de pesquisa, que deve ser lançado
no mercado no início de 2020, gerando os primeiros
retornos do projeto para a instituição. Para fomentar
a inovação, participou da coordenação de redes
da Fiocruz, como a Rede Fiocâncer. No ano de
2019, foram conquistados fomentos como o edital
Emergentes da Faperj e o Programa Nacional de
Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) em parceria
com diversas unidades da Fiocruz e o Inca.
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Alinhado à missão institucional, em 2019 foi
priorizado o desenvolvimento de novos produtos
de interesse para a saúde pública brasileira, em
especial relacionados a diagnóstico e vigilância
epidemiológica para doenças infectocontagiosas e
endemias. Os principais alvos foram: malária, zika,
dengue, chikungunya, febre amarela, sarampo,
influenza e outros vírus respiratórios, hantaviroses,
hepatites virais, HIV/Aids, sífilis, doença de Chagas
e leishmanioses, dentre outros.

Parcerias Tecnológicas
Em 2019, Bio-Manguinhos geriu 12 projetos de
transferência de tecnologia, sendo quatro de vacinas
virais (tríplice viral, tetravalente viral, rotavírus e
poliomielite inativada); um de vacina bacteriana
(pneumocócica 10-valente); seis cinco de biofármacos (alfaepoetina, alfainterferona, infliximabe,
betainterferona 1a, alfataliglicerase e etanercepte);
e um de kit para diagnóstico nas plataformas DPPs®
e DDPPs®. Destes projetos, cinco são classificados
como Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo
(PDPs). Os demais são acordos classificados como
transferência de tecnologia, assinados antes da
política de PDP do Ministério da Saúde.

Inovação para avançar

Em 2019, destaca-se a celebração de duas novas
PDPs para fornecimento de biofármacos ao SUS:
golimumabe, com Janssen e Bionovis; e trastuzumabe, com a Samsung Bioepis e Bionovis.

Projetos de Transferência de Tecnologia
Vacinas Virais:
Poliomelite 1, 2 e 3 (inativada)
O acordo estabelecido com a empresa Sanofi Pasteur é de extrema importância para garantir a disponibilização desse imunobiológico para o Programa
Nacional de Imunizações (PNI).Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a vacina inativada é
indicada para os países certificados livres do poliovírus selvagem, como o Brasil. Em 2019, destacou-se
o acompanhamento das atividades relacionadas à
implementação da nova linha de envase da vacina.

Rotavírus humano (atenuada)
Fornecida ao PNI com rótulo e embalagem de
Bio-Manguinhos, esta vacina é fruto de acordo
com a GSK, que estabelece a transferência total
da tecnologia. É recomendada pela OMS, uma
vez que a infecção por esse vírus é responsável
por aproximadamente 600 mil mortes por ano
e 40% das hospitalizações por gastroenterites,
sendo um grave problema de saúde pública principalmente nos países em desenvolvimento.

Sarampo, caxumba e rubéola (tríplice
viral - TVV)
A vacina tríplice viral é fruto de um projeto de
transferência de tecnologia com a GSK. Em
2019, houve a conclusão da formulação e
aprovação dos quatro lotes de consistência do
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produto final com o vírus de Bio-Manguinhos, e
foram produzidos os lotes de consistência dos
ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs) de rubéola com vírus nacional. Também houve avanço
na obtenção dos resultados dos testes (99%
concluídos). Todas essas etapas são parte da
incorporação integral da tecnologia de produção
da vacina pelo Instituto.
No mesmo ano, Bio-Manguinhos já entregou os
primeiros lotes da vacina produzida totalmente no
país, sem nenhum insumo importado. Isso oferece
autonomia de produção e distribuição, o que é uma
grande conquista, ainda mais considerando os
recentes surtos de sarampo no Brasil e no mundo.

Sarampo, caxumba, rubéola e varicela
(tetravalente viral)
Firmado com a GSK, o acordo estabelece a
incorporação do componente varicela à vacina
tríplice viral, visando o fornecimento da vacina
tetravalente viral (sarampo, caxumba, rubéola e
varicela). Prevê a transferência da tecnologia em
quatro fases até a sua completa nacionalização e
produção pelo Instituto.
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Vacina Bacteriana:
Pneumocócica 10-valente (conjugada)
A infecção por Streptococcus pneumoniae é uma
importante causa de mortalidade em todo o mundo e a sua prevenção é uma prioridade da saúde
pública. O PNI incluiu no calendário básico de
vacinação da criança, em maio de 2010, a vacina
pneumocócica 10-valente (conjugada). A doença está associada a enfermidades que afetam
o trato respiratório e o cérebro, como sinusite,
bronquite, pneumonia (não invasiva), meningites,
e outras. Enquanto as etapas tecnológicas vão
sendo incorporadas, a vacina é rotulada e embalada em Bio-Manguinhos e disponibilizada nos
postos de saúde.
Em 2019, destacou-se a conclusão da absorção
da tecnologia do processo de conjugação de dois
polissacarídeos às proteínas carreadoras, e foi
produzido lote semente laboratorial também de
dois polissacarídeos nas instalações do Instituto.

Inovação para avançar

Biofármacos:
Alfaepoetina
Em atendimento à demanda do Ministério da
Saúde, Bio-Manguinhos absorveu a tecnologia
para produção nacional da proteína terapêutica
eritropoietina (alfaepoetina), usada no tratamento das hepatites virais, com o Centro de Imunologia Molecular (CIM/Cuba).
Com a tecnologia já internalizada, o Instituto
trabalha agora na viabilização da produção do
medicamento na sua planta do Centro Henrique
Penna. Em 2019, foram obtidos junto à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), Suvisa-RJ e Anvisa o Certificado de Qualidade em Biossegurança (CQB), as Condições
Técnico-Operacionais (CTO) e o Certificado de
Boas Práticas de Fabricação (CBPF), respectivamente, da planta de produção do Ingrediente
Farmacêutico Ativo (IFA).

Alfataliglicerase
Fruto de acordo com a empresa israelense Protalix Biotherapeutics, é utilizado no tratamento
de pacientes portadores de doença de Gaucher,
uma doença genética rara. O paciente necessita realizar infusões regulares do medicamento
para controlar os sintomas, como o aumento no
volume de determinados órgãos pelo acúmulo de
resíduos não digeridos nas células.

Betainterferona 1a
Conforme contrato com Merck e Bionovis esse
medicamento é disponibilizado na rede pública
de saúde para o tratamento e redução dos surtos
provocados pela esclerose múltipla, uma doença
autoimune crônica.
Em 2019, iniciou-se o fornecimento com a embalagem de Bio-Manguinhos a partir da consolidação do processo de encartuchamento na parceira
nacional Bionovis.

Etanercepte
Considerado estratégico pelo Ministério da
Saúde, esse medicamento é mais um do
portfólio do Instituto voltado ao tratamento
da artrite reumatoide, ao lado do infliximabe.
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Isso por que foi assinado, em janeiro de 2019,
contrato de transferência de tecnologia com
a Samsung Bioepis e Bionovis, sendo assim
o primeiro biossimilar para o Sistema Único
de Saúde (SUS). Foram entregues 688 mil
frascos, atendendo integralmente à demanda
do Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica (CEAF).

Infliximabe
Usado no tratamento de doenças autoimunes,
como artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, psoríase em placas e doença de Crohn. Essa transferência de tecnologia,
firmada com as empresas Janssen e Bionovis, é
considerado estratégica pelo Ministério da Saúde, já que possibilitará reduzir os custos relativos
ao tratamento dessas doenças e aplicar a tecnologia no desenvolvimento de outros medicamentos biológicos.

Kits para diagnóstico na plataforma DPP®
A parceria com a empresa Chembio prevê a
transferência da tecnologia e a nacionalização da
produção dos testes com base na tecnologia DPP®
(Dual Path Platform, plataforma de duplo percurso)
- um imunoensaio cromatográfico para testes de
diagnóstico rápido (até 20 minutos), podendo ser
aplicada para uma grande variedade de doenças.
Esta tecnologia oferece importantes vantagens
sobre os ensaios convencionais em plataforma de
percurso único (fluxo lateral/FL).
Em 2019, passou-se a produzir os suportes do
kit Imunoblot Rápido DPP® no Centro Henrique
Penna, e o kit produzido nestas instalações foi
aprovado pela Anvisa.

44

RA 2019 | Bio-Manguinhos/Fiocruz

Inovação para avançar

Em janeiro, Bio-Manguinhos
assinou contrato de
transferência de tecnologia
que permitiu oferecer o
primeiro biossimilar para
o Sistema Único de Saúde
(SUS). Foram entregues
688 mil frascos do
biofármaco etanercepte,
voltado ao tratamento de
artrite reumatoide.
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CONHECIMENTO,
INFORMAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA
Devido ao impacto das suas atividades
no campo da saúde pública brasileira,
onde possui atuação de destaque no
cenário nacional, Bio-Manguinhos tem
um estreito compromisso com a transparência do seu trabalho, um dos seus
valores enquanto instituição pública
de Estado. Com base nas políticas de
governança da Fiocruz e do Ministério
da Saúde, o Instituto cumpre a Lei de
Acesso à Informação (LAI), de forma
integral, utilizando os seus veículos de
comunicação, o relacionamento com
a imprensa e outras iniciativas institucionais para disponibilizar informações
confiáveis à sociedade.
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> GESTÃO DO CONHECIMENTO
Nunca houve tanto acesso e produção de conteúdos e geração de informações como nos dias
de hoje, e a globalização e as transformações
digitais fazem com que uma série de dados circule
em rápida velocidade. Por isso, Bio-Manguinhos
vê a gestão do conhecimento como imprescindível, pois, dentre outras coisas, permite identificar quais conhecimentos e informações fazem
parte da estrutura e dos processos da instituição
e quais ainda devem ser desenvolvidos para
gerar novas competências. Para isso, são usadas práticas gerenciais e ferramentas para as
ações relacionadas à informação e conhecimento
adequados à realidade atual de hiperinformação,
globalização e constante inovação.
Inteligência estratégica (gestão estratégica e estímulo à inovação), aprendizagem organizacional
(práticas de gestão do conhecimento de desenvolvimento) e mapeamento dos conhecimentos
organizacionais são algumas práticas existentes.
Há uma atenção especial, também, na produção e
retenção do conhecimento, com o intuito de compartilhar aqueles considerados críticos e estratégicos para a instituição, evitando que se percam,
ou não estejam facilmente acessíveis, caso fiquem
restritos a poucas pessoas.
Sendo o acesso à informação pública um direito de
todo cidadão, garantido pela Lei de Acesso à Informação (LAI - nº 12.527, de 18/11/2011), Bio-Manguinhos disponibiliza suas informações com transparência em seu site, por meio de uma área exclusiva.
Desta forma, possibilita a participação dos cidadãos
na tomada de decisões que os afetam e, com isso,
a LAI se firma como ferramenta de consolidação
da democracia.
Outras iniciativas fomentam a troca e absorção
de conhecimentos internamente. A série Encontros do Conhecimento, que traz especialistas
para apresentarem temas de interesse institucional aos colaboradores, teve um total de 935
participantes nos 27 encontros promovidos ao
longo do ano.
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Connhecimento, informação e transparência

Inteligência estratégica
(gestão estratégica e
estímulo à inovação),
aprendizagem organizacional
e mapeamento
dos conhecimentos
organizacionais são algumas
práticas existentes em BioManguinhos na gestão do
conhecimento.
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> RELACIONAMENTO E
COMUNICAÇÃO INTEGRADA
Para criar valor, de modo a ampliar os potenciais
da organização e alcançar seus objetivos estratégicos, Bio-Manguinhos estabelece relacionamentos
sólidos e mutuamente benéficos com parceiros,
órgãos e programas do governo, fornecedores e
outros stakeholders.
Além disso, o Instituto consolida suas diretrizes, políticas junto aos diversos públicos por meio de uma

FORNECEDORES

comunicação integrada, buscando dar transparência
às suas ações e disseminar informações relevantes
para a sociedade.
Internamente, Bio-Manguinhos divulga suas iniciativas aos colaboradores para dar conhecimento
às decisões, projetos e atividades em andamento,
além de fomentar o engajamento do corpo funcional nas ações institucionais. Compartilhar e nivelar
informações internamente em todos os níveis é
uma prática diária, que contribui no cumprimento
da missão do Insitituto.

PARCEIROS
TECNOLÓGICOS

ÓRGÃOS DE
CONTROLE(4)

REGULADORES
POLÍTICOS(3)

FIOCRUZ(5)

COLABORADORES(2)

ÓRGÂOS
REGULADORES(1)

SOCIEDADE E
ASSOCIAÇÕES DE
CLASSE

Stakeholders
de Bio-Manguinhos

PARCEIROS DE
FOMENTO

1. Anvisa; Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeito (Visa-Rio); Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN); Ministério
do Meio Ambiente (MMA); Organização Mundial da Saúde (OMS);
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio).
2. Servidores públicos; terceirizados e bolsistas de Bio-Manguinhos.
3. Ministério do Planejamento (MP); Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI); Casa Civil.
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CLIENTE
INSTITUCIONAL(6)

SOCIEDADE
CIVIL(7)

4. Tribunal de Contas da União (TCU); Controladoria Geral da
União (CGU) e Ministério Público (MP).
5. Bio-Manguinhos é uma unidade da Fiocruz e segue suas
diretrizes institucionais.
6. Ministério da Saúde (MS).
7. Prioritariamente população brasileira, e exportação de vacinas
em solidariedade a países em desenvolvimento.

Connhecimento, informação e transparência

Para isso, faz uso de uma ampla gama de meios de
comunicação, criados de forma a atingir a diversidade de seus colaboradores, em busca de integração
e da circulação das informações. São newsletters,
jornais murais, webtv, portal corporativo (intranet) e
sistema de comunicados que dão amplo acesso às
notícias, além das redes sociais e do site - meios de
acesso externo que também deixam os funcionários
bem informados. O Instituto participa ainda dos canais de comunicação da Fiocruz, com a publicação
de matérias e informações relevantes.
A fim de reforçar as estratégias da instituição e
contribuir com o seu processo de crescimento,
prezando pela comunicação com a sociedade,
parceiros e outros públicos com os quais se relaciona, Bio-Manguinhos estruturou, em 2019, o seu

Plano de Comunicação, consolidando um trabalho
que vem sendo feito ao longo dos últimos anos.
O Plano, que adotou alguns documentos balizadores como a Política de Comunicação da Fiocruz,
considera as novas tendências da comunicação
e a aceleração no modo de se comunicar, principalmente nos ambientes virtuais. Sendo assim, foi
dada prioridade à reformulação do site institucional de Bio-Manguinhos, e à entrada da unidade na
rede social Instagram, que tem mais de 1 bilhão
de usuários em todo o mundo, sendo 66 milhões
deles no Brasil, segundo o site Statista.
A presença em diferentes canais, principalmente
nas redes sociais, divulgando informações claras
e confiáveis, evita a circulação de informações
distorcidas e de boatos, e também de “fake news”.
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Eventos: organização e participação
O Instituto também dialoga com a sociedade
através da realização e/ou participação em
eventos de referência em suas áreas de atuação.
Em alguns deles, Bio-Manguinhos monta seu
próprio estande, onde os participantes têm acesso
a informações e materiais sobre o seu trabalho.
Em 2019, Bio-Manguinhos atuou em mais de 20
eventos, sendo 13 externos, organizados por outras
instituições, e 8 organizados pelo Instituto. São fóruns
de debate científico, onde há interação com outros
atores da indústria farmacêutica e de sociedades
médicas, tanto da esfera pública quanto da privada.
Destacam-se o 34º Congresso das Secretarias Municipais de Saúde, 36º Congresso Brasileiro de Reumatologia, XXI Jornada Nacional de Imunizações, BIO
International Convention e Bio Latin America.
Bio-Manguinhos não só participa, mas também
organiza eventos de destaque na área da saúde. Em
2019, pode ser citada a quarta edição do Simpósio Internacional em Imunobiológicos, realizado no Museu
do Amanhã, no Rio de Janeiro. Ao longo de três dias,
palestrantes nacionais e internacionais apresentaram
temas relevantes e inovadores na área da saúde para
um público de 800 pessoas. Também teve destaque
a 20ª reunião geral da Rede de Produtores de Vacinas dos Países em Desenvolvimento (DCVMN, na
sigla em inglês), da qual Bio-Manguinhos foi anfitrião.
O encontro de quatro dias, também no Rio, teve a
participação de autoridades de saúde, incluindo o
ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, e grandes especialistas em vacinas de todo o
mundo. Ressalta-se ainda a realização da VIII Oficina
Técnica Nacional NAT Brasileiro, em parceria com a
Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do
Ministério da Saúde, que teve como público central
os hemocentros testadores do kit NAT.
No dia 19 de outubro, o Campus de Manguinhos se
transformou num grande espaço em prol da vacinação na 26ª edição do Fiocruz pra Você. Para sensibilizar e mobilizar as pessoas sobre a relevância
do tema, cerca de 700 trabalhadores, gestores, autoridades e moradores de comunidades vizinhas se
reuniram durante o evento para formar uma grande
gota simbólica em favor da vacinação. A ação faz
parte da programação dos 120 anos da Fundação,
que serão completados em 25 de maio de 2020. A
ação teve ampla repercussão na imprensa.
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O ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta na
abertura da 20ª reunião da DCVMN

O assessor científico sênior de Bio, Akira Homma,
durante a quarta edição do simpósio internacional

Connhecimento, informação e transparência

Anualmente, Bio-Manguinhos participa da
conferência internacional Bio Latin America

A pediatra e influenciadora digital Ana Escobar visitou as
instalações de Bio-Manguinhos durante o Fiocruz pra você
RA 2019 | Bio-Manguinhos/Fiocruz
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NÚMEROS DA COMUNICAÇÃO

2019
Acessos ao site:
3,14 milhões
Atendimentos à
imprensa: 122
Visitantes: 127
Participação em
eventos (com
estandes): 6
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2018

2016

2015

Acessos ao site:
3,82 milhões

Acessos ao site:
4,48 milhões

Acessos ao site:
4,3 milhões

Acessos ao site:
2,2 milhões

Atendimentos à
imprensa: 247

Atendimentos à
imprensa: 218

Atendimentos à
imprensa: 148

Atendimentos à
imprensa: 78

Visitantes: 100

Visitantes: 58

VisitantEs: 16

Visitantes: 21

Participação em
eventos (com
estandes): 7

Participação em
eventos (com
estandes): 8

Participação em
eventos (com
estandes): 1

Participação em
eventos (com
estandes): 1

Curtidas na página
do Facebook:
10.800

Curtidas na página
do Facebook:
7.715

Curtidas na página
do Facebook:
6.170

Curtidas na página
do Facebook:
4.077

Fonte: Assessoria de Comunicação.
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Connhecimento, informação e transparência

> TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
No decorrer do ano de 2019, várias iniciativas
foram realizadas para alinhar os investimentos
de tecnologia da informação (TI) com a estratégia da instituição:

1. Aquisições de novos
equipamentos/servidores
Para o aumento da capacidade de armazenamento das imagens de processos
produtivos (CFTV), e do processamento
e criação de um ambiente de replicação
dos servidores BPx para fins de recuparação de desastres.

2. Implantação de novas fibras
ópticas (Infraestrutura de
Conectividade)
Conclusão interligando a unidade à sala
cofre (Datacenter)

3. Sistema de Gestão Integrado
(ERP)
Melhorias foram feitas (na área de
finanças principalmente). Houve o desenvolvimento de um Monitor de Requisições, para área do armazém, que
permite maior controle.

4. Sistema de Gerenciamento de
Laboratório (LIMS)
Colocado em produção, esse
sistema, atendendo às necessidades
de recepção e armazenagem de
amostras da Assessoria Clínica, e o
acompanhamento das mesmas através
do workflow do Latev.

5. Sistema de Farmacovigilância
Finalização do projeto de implantação,
inclusive com o desenvolvimento do
módulo do E2B, uma exigência da
Anvisa.
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RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL

Em Bio-Manguinhos, a atenção com
a população extrapola a esfera da
saúde pública. A responsabilidade
socioambiental é um dos valores
do Instituto. Devido às suas
características industriais, há um
controle ambiental rígido de forma a
reduzir ou mesmo anular possíveis
impactos gerados por sua cadeia
produtiva. Além das ações voltadas
para a preservação do meio ambiente,
há um diálogo contínuo com as
comunidades de Manguinhos desde
2008, através da promoção de
projetos e ações sociais.
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> MEIO AMBIENTE E
SEGURANÇA DO TRABALHO
Gestão Ambiental
Uma gestão responsável do ponto de vista ambiental é essencial para reforçar e atender os
valores institucionais, além de exigências legais,
assim como para a preservação de recursos naturais. Os resultados beneficiam não só a própria
unidade, com a redução de eventuais desperdícios e consolidação da sua responsabilidade com
o meio ambiente, como também com a sociedade.
Para manter uma conduta sustentável em 2019,
foram treinados 637 colaboradores em temas de
gestão ambiental, como: descarte de resíduos químicos, coleta seletiva de resíduos sólidos, utilização do kit de emergência ambiental em situações
de derramamento, controle de vetores e plano de
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
Também foi feita a revisão do Plano de Gerenciamento de Resíduos e Serviço de Saúde (PGRSS),
documento que serve de orientação para os colaboradores melhorarem as práticas de descarte dos
resíduos produzidos seguindo a Política Nacional
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de Resíduos Sólidos (PNRS), diretrizes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e resoluções da Anvisa. Este plano será migrado para o
ambiente virtual, assim como outros procedimentos
e seus respectivos treinamentos, o que possibilitará
o auto treinamento dos colaboradores.
Algumas iniciativas de gestão ambiental podem ser
destacadas como o inventário de gases do efeito estufa (GEE), que registrou uma queda de 32% na sua
emissão por Bio-Manguinhos em relação a 2018. A
nova estação de tratamento de efluentes (ETE) da
Unidade teve suas instalações finalizadas e está em
operação, tratando cerca de 180 m3/dia de esgotos
sanitários equalizados com efluente industrial.

Gestão de Segurança do Trabalho
A gestão de segurança do trabalho reduz riscos de
acidentes, promove a saúde e a satisfação dos colaboradores e melhora os resultados operacionais.
Possuindo uma fábrica de produção de imunobiológicos com maquinários robustos, Bio-Manguinhos
tem atenção especial com o bem-estar dos seus
funcionários, prezando pela sua segurança no
ambiente de trabalho.

Responsabilidade Socioambiental

O Instituto oferece treinamentos para evitar riscos nas instalações de trabalho, conscientizando
os colaboradores da importância de observar e
seguir procedimentos. Foram treinadas 284 pessoas sobre procedimentos gerais em situações
de emergência, EPIs, relato de acidentes, análise
preliminar de riscos e sinalização de segurança
do trabalho.
Em 2019, o mapeamento de riscos elevados existentes em Bio-Manguinhos foi realizado com uma metodologia baseada nas melhores práticas de análise
dos mesmos, priorizando-se as ações com maior
potencial, de modo a reforçar as ações preventivas.
Outras iniciativas de gestão de segurança de trabalho realizadas em 2019 foram a entrega de mais
de 1.300 EPIs; 63 análises preliminares de risco e
inspeções de segurança, para prevenir acidentes.

> BIO-MANGUINHOS E A COMUNIDADE
Bio-Manguinhos promove iniciativas sociais desde
2008, de modo a contribuir com a sociedade em
outras áreas, para além da saúde pública. Através
da Responsabilidade Socioambiental (Somar), são
dadas respostas proativas aos desafios vividos
pela população residente nas comunidades vizinhas à Fiocruz.

Por meio de projetos e ações sociais, é possível
fortalecer iniciativas existentes, discutir e propor soluções para questões de interesse dos moradores
locais e, consequentemente, tornar as atividades
mais transparentes. Atividades desenvolvidas de
forma integrada com a Coordenação de Cooperação Social da Fiocruz fortalecem as ações promovidas por Bio-Manguinhos, ampliando a rede de
colaboração participativa e alcançando resultados
de maior impacto.

O Instituto oferece
treinamentos para evitar
riscos nas instalações de
trabalho, conscientizando
os colaboradores da
importância de observar e
seguir procedimentos.
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Projeto Crescendo com Manguinhos
Para atender os jovens de 10 a 13 anos moradores
de Manguinhos, o Projeto Crescendo com Manguinhos desenvolve um conjunto de atividades nas
unidades temáticas Vida, Tecnologia e Sociedade.
O objetivo é que as crianças e adolescentes sejam
encorajados a assumir um papel de protagonismo
diante dos diferentes desafios que vivenciam, sendo confrontados a tomarem decisões.
Em 2019, o projeto passou por ampla reformulação, com o trabalho sendo organizado de acordo
como as unidades temáticas. No mesmo ano,
aulas de robótica e cidadania passaram a ser oferecidas aos 50 jovens atendidos. Além deles, seus
pais e/ou responsáveis são beneficiados pelo
projeto, totalizando 150 participantes.

Oficina do Empreendedor
A Oficina do Empreendedor trabalha o desenvolvimento da capacidade empreendedora de jovens
acima de 13 anos que fizeram parte do Projeto
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Crescendo com Manguinhos e outros. O objetivo é
despertar características empreendedoras, resgatar a autoestima muitas vezes abalada, senso crítico e reflexivo, estimulando a capacidade de criar,
inovar e de assumir riscos, fazendo-os crescer em
ambientes instáveis.
A Oficina abrange três unidades temáticas: Empreendedorismo, Informática, e Vocação e Qualificação. As aulas acontecem uma vez por semana. Em
2019, 81 jovens foram beneficiados pelo projeto.

Programa de Vocação Científica Somar
Para atender aos jovens estudantes das escolas
de ensino médio em comunidades de vulnerabilidade socioambiental, foi implementado em 2008
o Programa de Iniciação Científica em Bio-Manguinhos, o Provoc Bio-Somar, em parceria com a
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
(EPSJV/Fiocruz). Um dos seus principais objetivos
é estimular a aprendizagem dos conhecimentos
técnicos e científicos a partir da experimentação
de práticas de pesquisa.

Responsabilidade Socioambiental

O Programa é dividido em duas etapas: Iniciação e Avançado. Na etapa Iniciação, cuja duração é de 12 meses (agosto a julho), os alunos
se familiarizam com as principais técnicas e
objetos de pesquisa de ciência e tecnologia em
saúde. No estágio Avançado, com duração de
22 meses (contados a partir do segundo semestre), o aluno desenvolve todas as etapas de
execução de um projeto de pesquisa em Ciência
e Tecnologia em Saúde.
Cada jovem possui um plano de trabalho elaborado
por um orientador (colaborador de Bio-Manguinhos)
e, ao final das fases do programa, apresentam
pôsteres em temas diversos na Semana de Iniciação Científica. Ao todo, quatro alunos participaram
do Provoc Bio-Somar em 2019, sendo dois da etapa
Iniciação e dois da Avançado.

Bio Solidário
Ao longo do ano, Bio-Manguinhos promove
campanhas de sensibilização e arrecadação de
bens a partir de demandas pontuais, como desastres naturais, por exemplo, ou a partir de um
calendário pré-determinado, visando cooperar
para o desenvolvimento do voluntariado por meio
da solidariedade e, assim, ajudar moradores de
comunidades carentes.
Geralmente, são arrecadados alimentos, produtos

de higiene e roupas. Todos os itens são destinados a variadas instituições sem fins lucrativos,
normalmente abrigos e creches localizados nas
comunidades vizinhas ao campus da Fiocruz.
Em 2019, as campanhas totalizaram 2.374 itens,
encaminhados a essas instituições.

Bio-Manguinhos
promove campanhas de
sensibilização e arrecadação
de bens buscando cooperar
para o desenvolvimento
do voluntariado por meio
da solidariedade e, assim,
ajudar moradores de
comunidades carentes.
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CONSTRUINDO
O NOSSO
FUTURO
Sendo uma instituição estratégica no
âmbito da saúde pública brasileira,
Bio-Manguinhos investe no seu
crescimento para ampliar a capacidade
de resposta às demandas do Sistema
Único de Saúde (SUS). A oferta de
novos produtos à população por
meio dos programas públicos vem
atrelada à necessária ampliação e
modernização das suas instalações de
desenvolvimento e produção.
Além da infraestrutura, Bio-Manguinhos
investe em novos talentos, qualificando e
incorporando novos profissionais em seu
quadro. Processos de gestão também
são aperfeiçoados, e outros criados, para
atender o crescimento do Instituto.

RA 2019 | Bio-Manguinhos/Fiocruz

63

> GESTÃO DE PESSOAS
O crescimento e os bons resultados alcançados por uma
instituição passam invariavelmente pelo comprometimento
dos seus funcionários. Para
isso, Bio-Manguinhos conta
com uma força de trabalho que
compreende a importante missão institucional.
Por sua vez, o Instituto adota
uma série de práticas de valorização dos colaboradores, cujas
diretrizes concentram-se nos
processos de desenvolvimento
e capacitação, incentivo, reconhecimento, retenção, segurança e saúde no trabalho.
Em 2019, o quadro de colaboradores do Instituto
fechou com 1.756 pessoas,
considerando quatro tipos de
vínculos: servidores públicos,
terceirizados, bolsistas e estagiários. Bio-Manguinhos preza
pela diversidade e reúne di-
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ferentes perfis em seu corpo de funcionários. Sendo uma organização de grande porte e considerando o número de funcionários,
há uma diversidade de perfis, formações e conhecimentos. Em
relação à faixa etária, percebe-se uma maior concentração de
colaboradores entre 30 e 50 anos (68,7%). Já quanto ao gênero,
observa-se que 52,4% da força de trabalho são homens e 47,6%
mulheres, sinalizando uma relação de equilíbrio, também presente nos últimos anos.

Construindo o nosso futuro

2019

COLABORADORES POR VíNCULO

Servidores: 205
Terceirizados: 1.487
Bolsistas: 45
Estagiários: 19
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2018
Servidores: 209
Terceirizados: 1.429
Bolsistas: 41
Estagiários: 17

20

1
20

20

2017
Servidores: 214
Terceirizados: 1.361
Bolsistas: 21
Estagiários: 18

2016
Servidores: 232
Terceirizados: 1.374
Bolsistas: 28
Estagiários: 16

2015
Servidores: 254
Terceirizados: 1.323
Bolsistas: 38
Estagiários: 0

Fonte: Departamento de Recursos Humanos.
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COLABORADORES POR
FAIXA ETÁRIA E GÊNERO

2019
Menor de 30 anos:
Homem: 116
Mulher: 129
De 30 a 50 anos:
Homem: 616
Mulher: 564
Acima de 50 anos:
Homem: 161
Mulher: 110
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2018

2017

2016

2015

Menor de 30 anos:
Homem: 116
Mulher: 129

Acima de 30 anos:
Homem: 121
Mulher: 114

Acima de 30 anos:
Homem: 152
Mulher: 162

Acima de 30 anos:
Homem: 159
Mulher: 151

De 30 a 50 anos:
Homem: 616
Mulher: 564

De 30 a 50 anos:
Homem: 586
Mulher: 548

De 30 a 50 anos:
Homem: 533
Mulher: 570

De 30 a 50 anos:
Homem: 559
Mulher: 531

Acima de 50 anos:
Homem: 161
Mulher: 110

Acima de 50 anos:
Homem: 151
Mulher: 94

Acima de 50 anos:
Homem: 96
Mulher: 137

Acima de 50 anos:
Homem: 128
Mulher: 87

Total por gênero:
Homem: 893
Mulher: 803

Total por gênero:
Homem: 858
Mulher: 755

Total por gênero:
Homem: 781
Mulher: 869

Total por gênero:
Homem: 846
Mulher: 769

Fonte: Departamento de Recursos Humanos.
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Total por gênero:
Homem: 893
Mulher: 803
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Construindo o nosso futuro

2019

QUALIFICAÇÃO DOS COLABORADORES

Ensino Médio: 694
Nível Superior: 330
Especialização: 382
Mestrado: 237
Doutorado: 113
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2018
Ensino Médio: 675
Nível Superior: 304
Especialização: 375
Mestrado: 227
Doutorado: 115

20

20

20

2017
Ensino Médio: 642
Nível Superior: 295
Especialização: 351
Mestrado: 218
Doutorado: 108

2016
Ensino Médio: 690
Nível Superior: 287
Especialização: 354
Mestrado: 220
Doutorado: 99

2015
Ensino Médio: 668
Nível Superior: 303
Especialização: 347
Mestrado: 208
Doutorado: 89

Fonte: Departamento de Recursos Humanos.

Graças ao estímulo e ao desenvolvimento contínuo, a capacitação do corpo funcional é vertente da
atuação do Instituto. Em 2019, 42% do quadro de pessoal possuía algum tipo de pós-graduação.
A unidade conta com 113 doutores, 237 mestres e 382 especialistas em seu quadro.
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Reconhecimento e Valorização
A instituição preza pelas pessoas e valoriza seus
colaboradores, além de reconhecer a importância
de um ambiente organizacional saudável para que
todos desempenhem melhor suas funções. Desde
2015, por meio do Programa de Reconhecimento e
Valorização (PRV), Bio-Manguinhos promove uma
série de ações que mostra a importância dos funcionários na história da unidade e nos resultados
alcançados. Como a Homenagem aos Veteranos,
que em 2019 reconheceu a dedicação e comprometimento de 161 colaboradores que completaram
10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de trabalho prestado ao Instituto, e o reconhecimento aos aposentados, que em 2019 foram nove.
As iniciativas de reconhecimento e valorização se
estendem também às datas comemorativas, como
Dia da Mulher, do Trabalhador, das Mães, do Servidor Público, dentre outras. Nessas datas também

são promovidas ações de sensibilização e interação
com os colaboradores, o que gera engajamento.

Vida (e trabalho) com qualidade
Baseado no conceito de saúde integral, que vai além
do aspecto físico e abrange fatores psicológicos,
ambientais, condições de trabalho e outros, Bio-Manguinhos oferece uma série de atividades para promover bem-estar, qualidade de vida e saúde por meio do
Programa de Qualidade de Vida (PQV). É estruturado
em quatro grupos de atividades: Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde (PICS), terapias alternativas, atividades físicas e nutrição.
As 13 atividades desse programa, que incluem acupuntura, meditação, ioga, drenagem linfática, ginástica
laboral, treinamento funcional, pilates, dentre outras,
levam aos colaboradores o equilíbrio entre corpo e a
mente, além de mais leveza ao ambiente de trabalho e
mais saúde às pessoas.

PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA
ATIVIDADES

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS)
Acupuntura

50

Auriculoterapia

6

Meditação

156

Shiatsu

60

Ioga

15

Terapias alternativas
Drenagem linfática

47

Oficina de origami

37

Atividades físicas
Futsal
Ginástica laboral

34
Abrange toda a unidade

Pilates

79

Treinamento funcional

52

Nutrição
Programa Bio em Forma

613 participantes / 1.362 atendimentos / 836,5 Kg perdidos

Programa de Ganho de
Massa Muscular

149 participantes / 201 atendimentos /
122,5% de gordura perdida / 149 Kg ganhos
Fonte: Departamento de Recursos Humanos
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Construindo o nosso futuro

Saúde do colaborador

Programa Bio Livre do Tabaco

O Instituto atua de diversas formas para prevenir
riscos e doenças ocupacionais, de modo a proteger e promover a saúde de seus trabalhadores.
Por meio de ações e programas, o colaborador
tem acesso a serviços de apoio que o ajudam na
prevenção e promoção da saúde, em aspectos
físicos, psicológicos e até mesmo sociais.

Bio-Manguinhos oferece apoio aos colaboradores
que desejam parar de fumar, por meio do Programa Bio Livre do Tabaco. O programa conta com
uma equipe multiprofissional que oferece todo o
suporte ao colaborador.

Por meio do Perfil de Saúde do Trabalhador, é
possível ter uma visão geral da saúde da força
de trabalho do Instituto, identificando os mais
variados grupos e atuando de forma eficaz na
prevenção e promoção da saúde dos colaboradores. Em 2019, em torno de 150 colaboradores
foram acompanhados pela equipe médica e pela
nutricionista da unidade.

Vacinação
A campanha de vacinação da gripe (influenza) em
2019 imunizou 1.018 funcionários. Além dessa
campanha, 117 colaboradores foram vacinados
contra difteria e tétano (dT) e 237 contra hepatite
B, totalizando 1.372 doses aplicadas para a proteção dos colaboradores contra essas doenças.
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Acompanhamento e orientação
a gestantes
O Programa para Gestante atende colaboradoras grávidas, por meio de ações multiprofissionais de promoção da saúde, prevenção e
tratamento de doenças ou complicações. O programa tem a preocupação de adaptar o ambiente de trabalho para proporcionar uma gravidez
tranquila e saudável às futuras mães. O acompanhamento inclui avaliação da medicina ocupacional, serviço social, psicologia e nutrição. Em
2019, foram atendidas 34 gestantes.

Serviço psicossocial
Por meio de uma equipe de assistentes sociais e
psicólogos, o serviço atende colaboradores com
problemas de saúde ou questões familiares que
estejam interferindo no equilíbrio emocional e no
desempenho laboral do colaborador. Em 2019,
foram realizados 1.339 atendimentos.

Pronto atendimento
Bio-Manguinhos possui em sua área de saúde
um Pronto Atendimento, com serviço médico e de
enfermagem, capaz de realizar o primeiro atendimento nos casos de urgência e emergência, com
o posterior encaminhamento do colaborador para
tratamento do quadro em unidades ambulatoriais
ou clínicas especializadas. Em 2019, foram realizados 4.969 atendimentos.
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> EDUCAÇÃO CORPORATIVA
Bio-Manguinhos investe no desenvolvimento dos
recursos humanos, a fim de que os colaboradores
de todos os níveis hierárquicos possam desenvolver
mais rapidamente seus conhecimentos, habilidades
e atitudes. O desenvolvimento é um processo contínuo, contemplando todos os níveis organizacionais
com diferentes estratégias. Dessa forma, é possível
consolidar os conhecimentos, nos campos técnico e
comportamental, necessários à execução das atividades e alcance dos objetivos institucionais.
A unidade oferece treinamentos obrigatórios e não
obrigatórios (cursos e eventos para atualização ou
qualificação), divididos em dois programas: Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG) e Programa de Desenvolvimento Funcional (PDF).

Programa de Desenvolvimento
Gerencial (PDG)
O Programa busca desenvolver os gestores e
seus substitutos, com foco nas competências de
liderança destacadas no Mapa de Competências
de Bio-Manguinhos. Em 2019, o tema trabalhado
no PDG foi “Administração de conflitos”, e trabalhou ferramentas e habilidades de comunicação
e mediação, de forma que eles possam atuar de
forma proativa na condução de situações conflituosas, construindo uma abordagem construtiva
e resolutiva, o que impacta positivamente nos
resultados e nas relações das equipes.

Construindo o nosso futuro

No programa de sucessão, foram oferecidas capacitações para potenciais líderes em temas como feedback,
comunicação, tipos de liderança e perfis de liderança
como ações de desenvolvimento gerencial.

Programa de Desenvolvimento
Funcional (PDF)
O PDF fomenta o desenvolvimento dos colaboradores, com foco nas competências necessárias
para o melhor desempenho das suas funções. O
Programa atua tanto no desenvolvimento comportamental quanto nas competências técnicas,
possibilitando uma formação integral. Em 2019,
foram oferecidos treinamentos de cunho obrigatório para atendimento às normas regulatórias e
não obrigatórios para atendimento às demandas
de capacitação institucional, contemplando, em
média, 35 horas de treinamento por colaborador
(sendo 29% não obrigatórios e 71% obrigatórios).

Iniciativas Acadêmicas
Com o objetivo de formar e qualificar profissionais para atuarem na área de imunobiológicos,
destacam-se iniciativas acadêmicas por meio do
programa de pós-graduação (mestrado e doutorado) acadêmico em Nanobiossistemas, em parceria
com a UFRJ, Inmetro e o Laboratório Nacional
de Computação Científica. Além disso, Bio-Manguinhos estimula e apoia com recursos humanos
e financeiros o curso técnico em Biotecnologia,
coordenado pela Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio, da Fiocruz.

O Mestrado Profissional em Tecnologia de
Imunobiológicos (MPTI) foi criado em 2003 com
o objetivo de formar e qualificar profissionais
para o desenvolvimento de novas tecnologias,
desenvolvimento de ferramentas e metodologias
na área de controle e garantia da qualidade e
aperfeiçoamento dos processos de produção de
imunobiológicos. O curso é bienal e oferece 20
vagas por edição. O processo seletivo para a
nona turma, que iniciou as aulas em 2019, recebeu 149 inscrições, com 16 pessoas aprovadas.

Bio-Manguinhos investe
no desenvolvimento dos
colaboradores de todos os
níveis hierárquicos para
que possam desenvolver
mais rapidamente seus
conhecimentos, habilidades
e atitudes.
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> CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
Bio-Manguinhos vem vivenciando um processo de
crescimento contínuo, e necessário. Desta forma,
está investindo na construção de novas plantas
produtivas em Santa Cruz, na zona oeste do Rio
de Janeiro, e em Eusébio, município do Ceará.
Nas instalações localizadas no campus sede, em
Manguinhos (RJ), diversas áreas produtivas vêm
passando por modernização, reforma e adequação.
Outras começaram a entrar em operação, como a
planta de processamento final da vacina rotavírus.
As novas áreas e equipamentos permitirão absorver tecnologias de ponta e ampliarão a capacidade
produtiva do Instituto, com quantidade, qualidade e
diversidade de produtos.

Novos Campi
Complexo Industrial de Biotecnologia
em Saúde (CIBS)
Um novo campus de Bio-Manguinhos com 580
mil m2 está em construção no Distrito Industrial
de Santa Cruz, zona oeste da cidade do Rio de
Janeiro, para ampliar a capacidade de processamento final de vacinas e biofármacos. 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, sendo considerado estratégico para o Ministério da Saúde. Dentro desse
campus, o primeiro – e maior – empreendimento
a ser construído será o Novo Centro de Processamento Final (NCPFI).
Para viabilizar financeiramente a finalização das
obras, orçadas em R$ 3,4 bilhões, Bio-Manguinhos
abrirá processo de licitação e contratação de investidor pela modalidade built to suit, também conhecida como locação sob medida. Para isso, aguarda
autorização do Ministério da Saúde.
Em paralelo, importantes etapas do projeto avançaram e outras foram concluídas em
2019, como a construção dos blocos e vigas
das fundações dos prédios e instalações da
planta; aquisição de grandes equipamentos e
linhas que demandam longos períodos para
fabricação, e a contratação de diversos serviços
essenciais para o empreendimento.
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Centro Tecnológico de Plataformas
Vegetais (CTPV)
A unidade de Bio-Manguinhos em Eusébio,
região metropolitana de Fortaleza (CE), contará
com plantas industriais multipropósito e prédios
de desenvolvimento tecnológico e de controle e
garantia da qualidade, aumentando a capacidade
produtiva de produtos biofarmacêuticos baseados
em plataformas vegetais.
Em 2019, teve início a construção do muro definitivo que cerca o terreno, de acordo com a política
de sustentabilidade do projeto, que busca a obtenção do selo Aqua - primeira norma brasileira para
qualificação de obras realmente sustentáveis - para
todo o empreendimento.
Foi realizada também uma ação de conscientização e
educação ambiental com 34 alunos da escola pública
municipal Elisbão Pio, fomentando a interação com a
comunidade local. Os jovens do 7º ano do ensino fundamental participaram do plantio de mudas no campus
da Fiocruz, que fica ao lado do terreno do CTPV.
Todos os processos de licenciamento ambiental da
obra estão em conformidade, assim como os Relatórios de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental (Ramas), aprovados pela Superintendência
Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace).

Bio-Manguinhos vem
crescendo continuamente
e expandindo suas
atividades, sendo necessário
o investimento em novas
construções, como as plantas
produtivas em Santa Cruz, no
Rio de Janeiro, e em Eusébio,
no Ceará.
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Projetos de Infraestrutura
Prédio da Vacina Rotavírus
A planta da vacina rotavírus, localizada no
Complexo Tecnológico de Vacinas (CTV), no
Campus Manguinhos, é um prédio com cinco
andares, sendo dois de área produtiva e três de
piso técnico e áreas administrativas, dedicado à
produção de utilidades e processo produtivo da
vacina rotavírus, executando todas as operações
de processamento final a partir do ingrediente
farmacêutico ativo (IFA).
O Projeto Planta Rotavírus foi concluído em
2019, obtendo as condições técnico-operacionais
e o Certificado de Boas Práticas de Fabricação
pela Anvisa, podendo, assim, iniciar a rotina produtiva da vacina rotavírus humano (atenuada),
de 1 dose, em Bio-Manguinhos.

Planta Piloto
O Centro Henrique Penna (CHP), parte do CTV,
dispõe da primeira planta piloto da América Latina.
A operação dessa planta solucionará um reconhecido gap do Brasil e facilitará o processo de
inovação na área de biotecnologia em saúde. A
instalação tem o potencial de produção e purificação em escala piloto de biomoléculas e biomassa, ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs),
formulação e processamento final de protótipos
de vacinas e biofármacos, em condições de Boas
Práticas de Fabricação, viabilizando a produção
de lotes para estudos clínicos. Ela dispõe de três
plataformas tecnológicas: produção de biofármacos e vacinas virais em células, produção de
biofármacos e vacinas em bactérias e leveduras,
e processamento final.
As instalações ainda passam por qualificação. Em
2019, houve avanço neste ponto em relação às
plataformas de serviços tecnológicos, no que se
refere à formulação e utilidades de processamento final e à plataforma de eucariotos.

Projeto Amprofa
O projeto de Ampliação do Processamento Final
da Vacina Febre Amarela (Amprofa) iniciou no
segundo semestre de 2016, com o propósito de
incluir a farmecêutica Libbs como local de fabricação da vacina febre amarela. O processo para
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a apresentação 5 doses da vacina, junto à Anvisa, foi liberado em 2018, quando os primeiros
lotes foram distribuídos ao Ministério da Saúde.
A pré-qualificação da OMS foi emitida em março
de 2019.

Projeto Melhoria DEQUA
Esse projeto foi criado para aumentar a capacidade de análise dos laboratórios do Departamento
da Qualidade (Dequa), prevendo expansões e reestruturações das áreas existentes e adequações
para instalação de novos equipamentos.

Projeto Melhoria CPFI
O Projeto Melhoria do Centro de Processamento
Final (CPFI) gerou ganhos quanto à tecnologia
de produção (com a instalação de novos equipamentos), adequação e ampliação de áreas, aumento da confiabilidade do processo, mobilidade
e monitoramento do funcionamento dos equipamentos a uma das instalações mais importantes
de Bio-Manguinhos, onde ocorrem as etapas de
processamento final das vacinas.

No Campus Manguinhos,
no Rio de Janeiro, o
Instituto investe na
modernização, ampliação
e adequação de suas
instalações, aumentando
a confiabilidade dos
processos e os números de
insumos produzidos.
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> GESTÃO DA CADEIA PRODUTIVA
A cadeia produtiva é um conjunto de atividades
que transforma insumos – ou matérias-primas em produto final. E para isso acontecer, é preciso
o envolvimento de diferentes áreas do Instituto.
Em 2019, teve início a implantação de um modelo de gestão integrado para otimizar essa cadeia
nos aspectos operacional, tático e estratégico.
Isso resultará em uma série de benefícios, como
a rápida identificação de imprevistos ocorridos na
produção, controle ou outra área da cadeia, permitindo, se necessário, a implantação de melhorias; padronização do gerenciamento em todos
os departamentos; fornecimento de informações
de forma rápida e confiável; dentre outros.

> GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
Bio-Manguinhos estabelece o seu orçamento
anual com base na estrutura do Plano Plurianual
do Governo Federal. O orçamento das receitas
é consolidado a partir da estimativa do volume
de produtos – vacinas, kits para diagnóstico e
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biofármacos – a serem fornecidos para os diferentes programas do Ministério da Saúde (MS) e
organismos internacionais em prol de países em
desenvolvimento.
Atualmente, Bio-Manguinhos tem recursos captados via orçamento da União (LOA), através dos
Termos de Execução Descentralizada (TED) estabelecidos com o MS, exportações de produtos,
por emendas parlamentares, financiamentos junto
ao BNDES, de organismos nacionais e internacionais, e de programas internos de fomento da
Fiocruz, como o Programa Inova Fiocruz.
Em 2019 também foram continuadas as ações
para fortalecimento da captação de recursos
dentro da unidade, para aceleração de projetos
de desenvolvimento interno de produtos para a
saúde e modernização de instalações de produção de vacinas.

Construindo o nosso futuro

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2016

2017

2018

2019

1. Via orçamento da União (LOA) 199.667.400

178.823,749

188.828.846

160.865.130

1.569.022.639

1.1 Vacinas

119.867.400

100.000.000

80.000.000

70.000.000

1.423.264.433

1.2 Reativos para diagnóstico

0,00

0,00

0,00

0,00

49.818.678

1.3 Kit NAT

79.800.000

78.823.749

108.828.846

80.573.746

86.500.000

1.4 Alfataliglicerase

0,00

0,00

0,00

10.291.384

9.439.528

2. Via portarias, TCs e TEDs

1.610.235.981

1.730.231.720

1.982.514.295

1.818.029.730

605.926.254

2.1 Vacinas

1.145.621.391

1.061.099.017

1.434.149,54

1.267.174.288

0,00

2.2 Reativos para diagnóstico

57.040.505

23.350.008

42.979,89

62.414.045

12.950.945

2.3 Biofármacos

172.038.232

260.000.000

62.536,04

55.507.681

0,00

6.075.234

3.408.270

0,00

0,00

receitas

2015

2.4 Kit NAT

-

2.5 InflIiximabe

198.891.636

305.230.951

323.195.724

358.226.934

295.373.541

2.6 Alfataliglicerase

10.260.000

16.665.172

28.258.768

-

31.628.160

2.7 Betainterferona 1a

26.384.216

57.811.337

87.986.046

74.706.781

65.628.008

2.8 Etanercepte

0,00

0,00

0,00

0,00

200.345.600

3. Via exportação do
excedente de produção

4.699.739

17.650.048

9.466.677

288.000

1.371.010

Total de receitas provenientes
de fornecimento de produtos

1.809.903.381

1.909.055.470

2.171.343.141

1.978.894.860

2.174.948.894

Receita para Custeio de Pessoal, Investimento em Projetos de ObraS e Outras
4. Via orçamento da União (LOA) 134.481.474

170.736.804

224.098.506

148.700.409

183.767.740

4.1 Pessoal

38.429.709

38.854.953

40.389.216

39.829.071

40.397.740

4.2 Projetos de infraestrutura

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Novo CPFI

78.320.176

129.347.463

167.068.082

100.000.000

141.680.000

Plataforma vegetal

1.100.000

1.043.257

15.973.214

8.500.000

180.000

4.3 Outras (a)

16.631.588

1.491.130

667.994

371.338

1.510.000

5. Via Portarias, TCs e TEDs

901.341

2.365.000

6.805.429

19.262.717

1.856.000

Outras (b)

901.341

2.365.000

6.805.429

19.262.717

1.856.000

Total de receita para custeio de
pessoal, investimento em projetos 135.382.815
de obra e outras

173.101.804

230.903.936

167.963.127

185.623.740

RECEITA TOTAL

1.949.985,93

2.099.807,32

2.411.713,75

2.146.857.987

2.360.572.634

2015

2016

2017

2018

2019

Pessoal (servidores e terceirizados) 184.939.350

209.971.771

223.657.174

202.967.309

230.583.081

Custeio

1.608.608.837

1.610.418.862

1.878.000.781

1.704.813.393

1.863.278.332

Investimento

139.729.034

236.900,611

273.396.097

169.254.866

197.045.763

20.612.002

25.869.836

44.940.105

69.645.972

DESPESAS

-

Compromisso de gestão/despesas
Outras despesas (c)

11.462.389

-

-

-

-

DESPESA TOTAL

1.944.739.613

2.077.903.248

2.400.923.890

2.121.975.674

2.360.553.150

Diferença (d)

546.583

4.254.026

1.323.188

24.882.312

19.483

Fonte: Divisão de Finanças. (a) 4.3 Outras - R$1.510.000, recursos oriundos de emenda parlamentar. (b) 5.1 Outras - R$1.856.000,
ref recursos para testes de diagnósticos em plataforma molecular. (c) O valor de despesa de pessoal é distribuído da seguinte forma:
Servidor = R$ 40.397.740 | Terceirizado = R$ 211.285.056 (Total = 251.681.796). Como o relatório diz respeito à execução orçamentária,
foi abatido do total o montante de R$ 21.099.714, empenhados em exercício anterior. (d) A diferença de R$ 19.483 é composta por:
1.Recursos disponibilizados para a Fiocruz e não utilizado - R$19.223 | 2.Devolução recursos emenda parlamentar - R$260
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