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Prezando pela transparência pública e compromisso com os colaboradores 
e com a sociedade, a Diretoria de Bio-Manguinhos apresenta as iniciativas e 
ações realizadas ao longo dos quatro anos da sua gestão, de 2017 a 2021. 

Os resultados têm como base a plataforma de campanha do diretor Mauricio 
Zuma, que foi estruturada em seis eixos: Inovação; Desenvolvimento Institucio-
nal; Pessoas; Infraestrutura; Qualidade e Produtividade; e Relacionamento Ins-
titucional, Comunicação e Informação. Com a pandemia da COVID-19 e toda a 
mobilização feita por Bio-Manguinhos/Fiocruz por meio de importantes ações de 
enfrentamento do novo coronavírus, um novo eixo foi criado: o da COVID-19, que 
compreende uma série de iniciativas fundamentais para o país superar essa emer-
gência sanitária, dentre as quais, a produção e o fornecimento de uma vacina.

Para cada ação estabelecida na plataforma, foi feita uma avaliação sobre o seu 
andamento a partir do levantamento de evidências. Neste documento, organi-
zado pelos eixos, as ações estão em negrito e as respectivas evidências vêm na 
sequência, acompanhadas de um símbolo que indica o seu status, conforme 
legenda abaixo.

A Diretoria de Bio-Manguinhos/Fiocruz desse período é composta por Mauricio 
Zuma (diretor); Rosane Cuber (vice-diretora de Qualidade); Priscila Ferraz (vice-
diretora de Gestão e Mercado); Luiz Alberto Lima (vice-diretor de Produção); 
Sotiris Missailidis (vice-diretor de Desenvolvimento Tecnológico); e Cristiane 
Frensch (chefe de Gabinete até 11/2019) e Daniel Godoy (chefe de Gabinete a 
partir de 11/2019). 

Os resultados obtidos foram fruto do trabalho integrado com os gestores e cola-
boradores da unidade.

Ações concluídas
Açoes em andamento
Ações com pouco ou nenhum avanço



4

EIXO
INOVAÇÃO
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      Atuação em redes de colaboração 
externas a Bio-Manguinhos

      Ampliação e consolidação da participa-
ção em redes e fóruns externos, como DC-
VMN (Rede de Produtores de Vacinas dos 
Países em Desenvolvimento), Rede Fiocruz 
de Pesquisa Clínica, Câmara Técnica de Far-
macovigilância da Anvisa, Câmara Técnica 
de Pesquisa da Vice-presidência de Cole-
ções Biológicas da Fiocruz, Comitê Técnico 
Regulatório de medicamentos originários 
de Parcerias de Desenvolvimento Produtivo 
(PDP) - Bio-Manguinhos/Anvisa, Programa 
de Pesquisa Translacional em Câncer, den-
tre outros.

      Podem ser citados como exemplos, 
dentro do campo da Inovação, a Emergex 
Vaccines, para o desenvolvimento de uma 
vacina sintética para COVID-19; e o HDT/Se-
nai Cimatec, para desenvolver uma vacina 
de RNA, também para COVID-19. Forte 
atuação em projetos colaborativos com 
a Finep, Fundep UFRJ, Embrapii, CNPq, 

dentre outros, para produção de antígenos 
e kits para diagnóstico. Colaboração com 
o Senai Cetiqt e empresas comerciais para 
avaliação de antivirais em tecidos. Parceria 
com o Instituto Militar de Engenharia (IME) 
para reposicionamento de drogas e antivi-
rais em tecidos.

      Com o apoio do Prointer Bio, um pro-
grama do Sebrae de aceleração e interna-
cionalização de negócios de alto impacto 
em Bioeconomia, e Senai Cetiqt, cons-
truímos a linha de prestação de serviços 
tecnológicos de Bio-Manguinhos. 

      Maior participação e aproximação das 
unidades da Fiocruz, desenvolvendo ativi-
dades e ações em conjunto.

      Necessidade de ampliar a participação em 
redes de colaboração internacionais.

InoVação
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Consolidação de iniciativas realiza-
das nos temas relacionados à inovação 
(ex., ciclo da inovação, CoPs, BIS, etc.)

      Consolidação do Programa Inova Bio, 
com o financiamento de 13 projetos, em 
linha com a Política de Inovação da Fiocruz.

      Criação de fóruns colaborativos para 
discutir temas relacionados à inovação; 
Grupos de Trabalho (GT) e de Discussões 
(GDs) de vacinas, biofármacos e de kits para 
diagnóstico.

      Criação do Bio In-nova ação, iniciativa 
para compartilhar as informações produ-
zidas e acumuladas por especialistas que 
atuam de forma colaborativa na indústria 
biofarmacêutica (7 encontros realizados).

      Organização de seminários para fomen-
tar a discussão de assuntos relacionados à 
inovação e resultados de laboratórios dentro 
da Vice-diretoria de Desenvolvimento Tec-
nológico (VDTEC), intitulado Integra VDTEC. 

      Iniciativas afins às Comunidades de Prá-
tica (CoP) e ao Banco de Ideias e Sugestões 
(BIS) devem receber mais incentivos para 
fomentar ainda mais a inovação.

      Fortalecimento da Gestão do 
Conhecimento – registro, disseminação, 
compartilhamento, retenção, 
construção de novos conhecimentos

      Participação no Projeto Memórias da 
Gestão, da Cogepe/Fiocruz, sendo o asses-
sor científico de Bio-Manguinhos, Akira 
Homma, o primeiro personagem a ter sua 
trajetória na Fiocruz contada.

      Houve a ampliação do uso de bases de 
dados analíticas, que apoiam outras ini-
ciativas da unidade, além da compra de 
outras, como a Adis Insight, uma platafor-
ma para desenvolvimento e pesquisa de 
medicamentos, tratamento de doenças e 
tomada de decisão com base em dados 
cientificamente confiáveis.

      Implantação da Lei de Acesso à Infor-
mação (LAI), com espaço para melhorias.

      A Gestão do Conhecimento ainda re-
quer maior integração com as rotinas 
gerenciais.
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Integração das iniciativas internas 
com a Política de Inovação da Fiocruz

Participação no GT Inovação da Vice-pre-
sidência de Produção e Inovação em Saúde 
(VPPIS) da Fiocruz para construção das polí-
ticas de inovação da Fundação.

Forte participação nos programas Inova 
Fiocruz e Inova Labs, com projetos inscritos 
e também como avaliadores. 

Alguns projetos de Bio-Manguinhos 
financiados pelo Inova Fiocruz: 

- Teste rápido em papel: uma alternativa de 
baixo custo e alta sensibilidade para ações 
estratégicas em saúde pública; 

- Desenvolvimento de nanopartículas lipos-
somiais carreadores de iRNA como alterna-
tiva para tratamento; 

- Aplicação de microarranjos em base só-
lida para a terceira geração da plataforma 
NAT Brasileiro;

- Identificação de neoantígenos tumorais 
e testes de formulações para desenvol-
vimento de vacinas terapêuticas para o 
câncer de mama; 

- Vacinologia reversa aplicada ao desenvolvi-
mento de anticorpos monoclonais específicos 
com potencial diagnóstico contra febre Q; 

- Diagnóstico diferencial SARS-CoV-2 e ou-
tros vírus respiratórios na vigilância da Sín-
drome Respiratória Aguda Grave (SRAG);

 
- Antígenos virais e ensaios para diagnósti-
co sorológico laboratorial de COVID-19; 

- Desenvolvimento de imunoterapias base-
adas em fragmentos de anticorpos huma-
nos neutralizantes, como tratamento para 
COVID-19; 

- Seleção de aptâmeros que se ligam ao 
receptor ACE-2 (angiotensin converting en-
zyme) para o bloqueio com a RDB (receptor 
binding-domain) da proteína S de SARS-CoV-2; 

- Desenvolvimento e padronização de teste 
com pseudovírus SARS-CoV-2 para detec-
ção de anticorpos neutralizantes em amos-
tras de plasma de pacientes internados no 
hospital do INI/Fiocruz;

-  Avaliação do efeito imunomodulatório da 
lactoferrina bovina na resposta imunológi-
ca ao SARS-CoV-2 (COVID-19); 

- Imunidade, inflamação e coagulação na 
COVID-19: estudo em coorte de trabalhado-
res da Fiocruz; e

- Desenvolvimento de molécula baseada na 
enzima conversora de Angiotensina como 
estratégia terapêutica para COVID-19.

Participação no Café com Inovação, uma 
iniciativa da VPPIS/Fiocruz para incentivar 
a geração de conhecimento em saúde, com 
foco na aplicabilidade das ideias e solução 
de problemas. Bio-Manguinhos foi tanto 
avaliador quanto avaliado.

InoVação
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Otimização do uso das plataformas 
e serviços tecnológicos

Laboratórios da VDTEC estão trabalhan-
do por plataformas.

Estabelecimento do processo de desen-
volvimento de um produto.

Estabelecimento da prospecção tecnoló-
gica de forma organizada no Instituto.

Melhorias na infraestrutura das platafor-
mas tecnológicas existentes.

Operacionalização da planta-piloto 
do Centro Henrique Penna

Execução de quase R$ 20 milhões na 
planta com recursos captados anterior-
mente, resultando na compra de mais cem 
equipamentos.

Obtenção do Certificado Técnico Ope-
racional (CTO) da plataforma de processa-
mento final está prevista para maiode 2021, 
plataforma de eucarioto tem previsão de 
entrar em operação em junho de 2021.

Gestão da propriedade intelectual 
como mecanismo de alavancagem da 
inovação

Participação no GT de Patrimônio Gené-
tico da Presidência/Fiocruz.

Obtenção do primeiro licenciamento de 
uma patente: anticorpo murino anti-MRSA.

Participação na Copat (Comissão de Pa-
tentes da Fiocruz), para avaliar patentes.

Cinco novos pedidos de patentes, sendo 
dois depositados no Brasil e três no exterior.
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Internalização Marco Legal de CT&I

Assinado o primeiro contrato de presta-
ção de serviços tecnológicos, com o Senai 
Cetiqt, para avaliação antiviral de têxteis 
funcionais, sendo uma iniciativa de enfren-
tamento à COVID-19. Organização de pres-
tação de serviços para o Lated na área de 
diagnóstico com demanda imediata. 

Utilização do Marco Legal para conti-
nuidade das exportações da vacina menin-
gocócica ACW, em parceria com Instituto 
Finlay (Cuba).

Assinatura de três contratos de parceria 
tecnológica (Emergex, HDT e Plantform).

Assinatura da Encomenda Tecnológi-
ca com a AstraZeneca, para recebimento 
do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) 
da vacina COVID-19 e estabelecimento da 
produção em Bio-Manguinhos, garantin-
do também as bases da transferência de 
tecnologia.

Há espaço para maior internalização do 
Marco Legal de CT&I para as atividades de 
gestão (compras e pessoas, por exemplo).

Fortalecimento da gestão de 
portfólio de projetos

Novas ferramentas de gestão foram 
implementadas (metodologia de gestão 
das inciativas, como os Relatórios de 
Status de Projetos e seus indicadores, 
que ajudaram no aprimoramento do 
Plano de Desempenho).

Aprimoramento/revisão da metodolo-
gia da gestão de projeto, passando a um 
portfólio que inclui iniciativas estratégi-
cas estruturantes.

Revisão dos critérios de balanceamento 
da carteira de projetos.

Intensificação da integração e 
colaboração entre as áreas

Modelo de gestão mais integrado.

Avanço na integração das áreas de De-
senvolvimento Tecnológico (DT), reforçada 
e muito evidenciada também por conta da 
pandemia.

Oportunidade de integração entre equi-
pes ligadas a atividades de transferência de 
tecnologia e DT.

Implementação da prospecção (ex., 
mercadológica, clínica, PI, regulatória, 
tecnológica etc.).

Criação do GT de Prospecção e os GDs, 
cuja atuação foi fundamental durante a 
pandemia da COVID-19 para a área de vaci-
nas, biofármacos e diagnósticos e na iden-
tificação de parcerias. O GT integra a pros-
pecção mercadológica, clínica, propriedade 
intelectual, regulatória e tecnológica.

Bio é a unidade que mais acessa as bases 
de dados de prospecção da Clarivate e a 
terceira unidade que mais acessa a base de 
dados de patentes Questel Orbit. Ambas são 
oferecidas pela VPPIS/ Fiocruz. 

InoVação
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EIXO
DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL
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Revisão do Plano Estratégico, de 
maneira colaborativa e fortalecimento 
da gestão estratégica

Elaborado o Planejamento Estratégico 
2019-2028.

Fortalecimento dos fóruns de indica-
dores e da cadeia produtiva, possibilitan-
do à Diretoria acompanhar de perto as 
operações. Em 2020, foram incluídos os 
indicadores relacionados à COVID-19 e os 
de contingência.

Revisão do Manual da Organização.

Gestão por indicadores e resultados, 
com foco em qualidade, produtividade 
e integração entre áreas

Por meio do Sistema de Gestão de De-
sempenho Institucional, foi criado o painel 
bimestral de indicadores e organizadas 
reuniões mensais da cadeia produtiva e 
sobre as entregas.

Integração das iniciativas existentes 
para potencializar os resultados 
institucionais

Desdobramento das iniciativas do Plane-
jamento Estratégico nas vice-diretorias, de 
forma a incluí-las na rotina da gestão.

Elaboração do Projeto de Desenvolvi-
mento Institucional junto à Fiotec alinhado 
aos interesses estratégicos.

Consolidação, organização e 
fortalecimento da gestão de projetos

Integração da Gestão de Projetos com a 
Gestão de Portfólio.

Fortalecimento das rotinas gerenciais 
com a implementação de elementos de 
gestão e de funcionamento matricial.

Consolidação da metodologia de Gestão 
de Projetos, com previsão de conclusão para 
o primeiro semestre de 2021.

desenVolVImento InstItuCIonal
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Estudo para implantação 
coordenada das soluções propostas 
para a Empresa Pública (EP)

Toda a experiência e know how adqui-
ridos por meio do Projeto EP-Bio, ainda 
na gestão anterior, foram de grande valia 
para as práticas e processos atuais, mes-
mo com a manutenção do modelo jurídi-
co de Bio-Manguinhos.

Atuação estratégica para a criação 
da EP, considerando o cenário externo

No perído de 2017 a 2021, o Projeto EP-
Bio foi suspenso motivado por questões 
externas à instituição, inviabilizando a 
criação da Empresa Pública.

Fortalecimento das áreas de suporte 
para apoio ao crescimento institucional 
em função da consolidação das 
iniciativas em andamento

Estrutura formalizada junto à Fiocruz, 
com a oficialização de 24 unidades organi-
zacionais como, por exemplo, Escritório de 
Processos, Seção de Transportes, Assessoria 
de Planejamento de Projeto e Obra, Núcleo 
de Análises Financeiras e Econômicas etc.

Criação de áreas de apoio, como Asses-
soria de Planejamento e Controle de Aná-
lises; Assessoria de Acompanhamento de 
Auditorias; Programa Novos Campi; Coor-
denação Tecnológica.

Implementação da estratégia e 
gestão de sourcing

Foram realizadas ações específicas, 
como o processamento final da vacina 
febre amarela na planta industrial da Libbs. 
Cabe a estruturação de uma estratégia 
para utilização de sourcing de forma mais 
ampla, como alternativa para atender às 
necessidades institucionais .

Incentivo à gestão participativa 
junto às equipes para fortalecer o 
processo decisório

Implantação do modelo de gestão e 
criação de fóruns com chefes de departa-
mento. A partir da criação de grupos de 
trabalho e grupos de discussão, principal-
mente em virtude da pandemia, Bio-Man-
guinhos estimulou uma gestão mais parti-
cipativa na sua rotina.
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Estímulo à atuação dos gestores com 
delegação e responsabilização

Reuniões de acompanhamento peri-
ódicas com os gestores, em que apresen-
tam os resultados das suas áreas.

Busca de fontes alternativas de 
receitas

Aumento do volume de recursos cap-
tados e diversificação de fontes, como 
emendas parlamentares. De 2017 a 2020, 
foram captados quase R$ 72 milhões.

Com o surgimento da pandemia da 
COVID-19 e a necessidade de dar respos-
tas ao seu enfrentamento, Bio-Mangui-
nhos recebeu recursos extraordinários, 
oriundos de emendas parlamentares e 
doações de empresas. Apenas em 2020, 
por meio destas fontes, Bio-Manguinhos 
recebeu cerca de R$ 200 milhões.

Abertura de três projetos de captação de 
recursos junto à Fiotec: prestação de serviço 
tecnológico, royalties e de exportação.

Utilização do gerenciamento de custos 
para melhorar a eficiência dos processos

Acompanhamento de indicadores de 
forma sistemática, possibilitando visões mais 
integradas.

Implantação de rotina de reuniões men-
sais com os gestores apresentando os re-
sultados de custos (Delog, Aseind, ASPCA, 
Difin, Asspo).

Espaço de melhoria nos processos de 
custeio e na absorção das informações 
pela instituição.

desenVolVImento InstItuCIonal
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Ampliação das ações de 
responsabilidade socioambiental

Retorno do Projeto das Costureiras 
que, durante a pandemia, vêm produzin-
do máscaras aos colaboradores. Mais de 
284 mil unidades foram produzidas, de 
abril de 2020 a março de 2021.

O futuro campus de Bio-Manguinhos, em 
Eusébio (CE) tem em seu projeto ações que 
o tornarão um empreendimento sustentável.

As ações de rotina no âmbito do Pro-
jeto Responsabilidade Socioambiental 
(Somar) tiveram continuidade por meio 
de campanhas de arrecadação, coleta se-
letiva e reciclagem de materiais descartá-
veis, verificação de pontos de desperdício 
de água, dentre outras; porém, não houve 
criação de novas iniciativas. 

Avaliação e implementação 
de um Plano de Sustentabilidade 
Socioambiental

Há necessidade de estruturação de 
um plano para que a instituição passe 
a operar de forma mais sustentável no 
âmbito socioambiental.
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Promoção de ações que ampliem a 
transparência nos processos e decisões

Reuniões com gestores e servidores 
para compartilhar decisões. 

Implantação do SEI (Sistema Eletrônico 
de Informações), proporcionando a virtuali-
zação de processos e documentos, permitin-
do atuação simultânea de várias unidades 
ao mesmo tempo em um mesmo processo.

Definição da estratégia de 
operações multicampi

Devido aos novos campi, em Santa 
Cruz (RJ) e Eusébio (CE), não estarem ain-
da operacionais, essa estratégica está para 
ser estruturada.

Modernização da arquitetura 
integrada de sistemas

Avanço na infraestrutura de sistemas, 
com a consolidação e melhorias do Sistema 
Bioform, criação dos sistemas de Farmaco-
vigilância; de apoio aos testes moleculares 
(BioLaudo); de Gerenciamento de Laborató-
rios (LIMS); e internos de apoio administrati-
vo, como o do Plano de Trabalho.

Implementação de gerenciamento de 
riscos, controles e compliance

Criação do Comitê de Riscos Corporativos.

Estruturação da Assessoria de Acom-
panhamento de Auditorias.

Mesmo com as iniciativas anteriores, 
Bio-Manguinhos ainda precisa avançar para 
ter um sistema de compliance estruturado.

desenVolVImento InstItuCIonal
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EIXO
PESSOAS
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Estabelecimento de políticas 
considerando especificidades e vínculo

Foram implantadas políticas de admi-
nistração de pessoal (tais como de trabalho 
remoto, benefícios, férias etc); de desenvol-
vimento (tais como orçamento para treina-
mento, orientação de carreira, etc); e políti-
cas de saúde (como a do exame periódico).

Por outro lado, existe espaço para novas 
políticas ou atualização das existentes.

Valorização da trajetória dos 
especialistas

Programa com os especialistas com o 
objetivo desenvolver uma nova trilha de 
desenvolvimento para os colaboradores. 
Foi desenhado, mas não implementado 
por conta da pandemia.

Criação de grupos de trabalho, 
constituídos por especialistas, de forma a 
embasar a tomada de decisão pela Diretoria. 

Planejamento estruturado de pessoal 
- dimensionamento, responsabilidades/
perfis e competências

Projeto de descrição de cargos e salários 
iniciado, porém ainda não finalizado.

Estímulo a oportunidades de 
desenvolvimento e crescimento 
profissional

Priorização e consolidação do Progra-
ma de Oportunidades Internas (POI) como 
forma de preenchimento de vagas e, assim, 
possibilitar novos desafios e crescimento 
aos colaboradores.

Estímulo à participação em cursos 
online, com a divulgação de capacitações, 
em sua maioria gratuitas.

Fortalecimento do processo de atração e 
retenção de servidores com a oferta de de-
senvolvimento de carreira para os mesmos.

Implementação do programa de suces-
são, identificando e desenvolvendo colabo-
radores com perfil de liderança.

Gestão por valorização do mérito e 
resultados

Não houve avanço significativo, preci-
sando ser planejado mais detalhadamente.

Intensificação do processo de gestão 
da mudança corporativa

Processo de gestão da mudança intensi-
ficado, a pandemia mostrou a resiliência de 
Bio. O Projeto de Cultura de Saúde e Segu-
rança torna isso mais perene na unidade.

Pessoas
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Fortalecimento do Programa de 
Desenvolvimento Funcional (ex., 
Treinamentos in company, educação 
à distância, multiplicadores do 
conhecimento etc.)

Manutenção da verba orçamentária 
anual para a contratação de treinamen-
tos in company e externos para servidores 
visando o desenvolvimento funcional dos 
colaboradores.

Elaboração de conteúdos online e im-
plementação de treinamentos obrigatórios 
no formato remoto devido à pandemia. 

Criação de novos módulos de Boas Prá-
ticas (BPx).

Disponibilização do curso de inglês em 
formato online para manutenção durante 
a pandemia.

Desenho de programa com foco em 
desenvolvimento para Gestão da Inovação. 

Implementação do programa de for-
mação de multiplicadores para ampliar a 
oferta de treinamentos internos.

Esforço de manutenção e ampliação 
dos benefícios

Implantação do TáxiGov. 

Em obediência às normas dos órgãos de 
controle, não foi possível ampliar ou mes-
mo manter alguns benefícios. 

      

Busca de maior articulação e 
alinhamento com a Fiocruz para 
questões estratégicas de RH

Participação no Comitê Pró-Equidade 
de Gênero e Raça da Fiocruz. 

Participação junto à Cogepe/Fiocruz da 
elaboração da Política de Mobilidade Inter-
na da Fundação.

Participação de colaboradores para o 
desenvolvimento de conhecimentos espe-
cíficos de forma integrada à Escola Corpo-
rativa da Fiocruz.
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Alinhamento com a Fiocruz para ques-
tões estratégicas de RH, tais como plano 
de convivência durante a pandemia, testa-
gem molecular RT-PCR dos colaboradores, 
inquérito epidemiológico e diretrizes para 
atuação no combate à COVID-19.

Fortalecimento de ações de Prevenção 
e Promoção à Saúde Ocupacional

Serviço de análise ergonômica do trabalho.

Manutenção do Apoiar Corporativo 
para atendimento aos colaboradores em 
questões relacionadas ao ambiente de 
trabalho.

Criação do Espaço de Apoio à Ama-
mentação.

Incremento nas campanhas de vaci-
nação (vacinas dupla adulto, hepatite B e 
gripe), disponibilizando postos volantes e 
com isso imunizando um número maior 
de colaboradores, inclusive com a aplica-
ção da vacina COVID-19.

Implantação do Plano de Ação Nutri-
cional no Período de Contingência com 
atendimento específico aos colaboradores 
enquadrados no grupo de risco de acordo 
com o Plano de Contingência da Fiocruz.

Fortalecimento das iniciativas 
acadêmicas institucionais (ex., revisão 
MPTI, cursos técnicos, avaliação da 
proposta de doutorado profissional etc.)

Reestruturação da coordenação aca-
dêmica, com a criação da Assessoria Aca-
dêmica de Inovação Tecnológica (ASSIT), 
visando o fortalecimento e a integração 
das diferentes frentes acadêmicas de Bio
-Manguinhos.

Revisão da Política de Pós-Graduação 
em alinhamento ao Decreto nº 9.991/2019.

Estabelecimento de parceria com a Co-
ppe/UFRJ para criação de um programa de 
capacitação para solução de problemas.

Consolidação do modelo de 
desempenho por competências

Realização de avaliação de desempe-
nho com foco nas competências essen-
ciais e de liderança, com a atualização do 
Mapa de Competências.

Participação no desenvolvimento de 
competências específicas trabalhadas pela 
Escola Corporativa, como liderança, com-
pras, recursos humanos e gestão de projeto.

Estabelecimento de canais de 
relacionamento com os servidores para 
atendimento das demandas específicas

Foram realizadas reuniões com os servi-
dores da unidade, ainda que a frequência 
possa ser ampliada.

Pessoas
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Conclusão do NAPA, CHP, 
Planta de Rotavírus e expansão 
do DEPFI

A Planta de Rotavírus foi concluída, e 
o Certificado Técnico-Operacional (CTO) 
obtido. 

A expansão do Departamento de Pro-
cessamento Final foi concluída. 

O Novo Almoxarifado e Prédio Admi-
nistrativo (Napa) está prestes a receber as 
primeiras equipes. O plano de ocupação do 
prédio de seis andares está definido, e a mi-
gração das áreas está prevista para iniciar 
em maio de 2021.

O Centro Henrique Penna está opera-
cional e já recebeu a linha de produção 
de reagentes para diagnóstico. A Planta 
Piloto passará por inspeção da Anvisa 
para obter o Certificado Técnico-Ope-
racional (CTO), o que está previsto para 
maio de 2021.

 Viabilização da construção de 
Santa Cruz, Ceará, CBDI e novos 
empreendimentos, buscando fontes e 
modelos alternativos de financiamento

Assinatura da escritura definitiva do 
terreno de Santa Cruz, onde será construí-
do o Complexo Industrial de Biotecnologia 
em Saúde (CIBS), com isso a área do cam-
pus passa a pertencer à Fiocruz. 

O edital no modelo de construção Buit 
to Suit do CIBS, em Santa Cruz, foi publica-
do em 4 de fevereiro de 2021.

O campus de Bio-Manguinhos em Eusé-
bio (CE) teve o terreno cercado e terraple-
nado. Em paralelo, o projeto executivo do 
prédio de Desenvolvimento Tecnológico e 
infraestrutura de apoio foi finalizado. O pro-
pósito desse empreendimento, antes voltado 
para o desenvolvimento de produtos com 
base em plataformas vegetais, foi revisto, 
face à necessidade do país em ter maior au-
tonomia na produção de ingredientes farma-
cêuticos ativos para biofármacos e vacinas.  

InFraestrutura
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O CBDI teve o seu projeto interrompido.

Implementação de um modelo 
de gestão de instalações industriais, 
visando a manutenção e modernização 
da infraestrutura

Implantação de rotinas de acompa-
nhamento e gestão do parque industrial. 
Houve ganhos importantes, como equi-
pamentos com contrato de manutenção, 
reserva de valor orçamentário para atu-
alização tecnológica e modernização do 
parque industrial, atendendo a deman-
das regulatórias.

Novos instrumentos contratuais mais 
flexíveis (Catálogo de Serviços).

Avaliação e implementação do 
Plano Diretor para melhoria da 
infraestrutura geral das áreas, com 
ênfase nas instalações críticas (ex. 
controle de qualidade, produção, 
armazenagem etc.)

Obtenção de CTO para as plantas de 
Alfaepoetina (biofármaco) no Centro Hen-
rique Penna (CHP) e de Rotavírus, além 
do prédio do Centro de Produção de Antí-
genos Virais; 

Concluído o Projeto Melhorias no De-
partamento de Processamento Final, que 
teve trocas de piso e acabamentos, segre-
gação da área de envase em relação à área 
de embalagem, melhoria nos fluxos de 
pessoas e materiais, início das obras para 
instalação da linha de envase com isolador.

Implementado o Projeto Melhorias De-
qua, para ampliação da infraestrutura do 
Departamento de Controle de Qualidade.

O Centro de Produção de Antígenos 
Bacterianos passou por modernização da 
infraestrutura e adequações regulatórias, 
incluindo a implantação do sistema super-
visório, novas utilidades e equipamentos 
para a vacina pneumocócica. 

 
O Centro de Produção de Antígenos Vi-

rais está finalizando obras de modernização 
da sua infraestrutura e para atendimento 
das normas regulatórias, permitindo futura-
mente ampliação da capacidade produtiva. 

A Divisão de Envase do Pavilhão Rocke-
feller recebeu importante investimento 
para modernização de áreas e equipamen-
tos e melhoria dos fluxos dos processos. 

Inaugurado o Laboratório de Virologia 
para Análise de Amostras Clínicas, possibi-
litando aumento exponencial da capacida-
de de processamento de amostras.
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Inaugurados dois centros de pesquisa 
clínica: um em Santa Cruz, no Centro Mu-
nicipal de Saúde (CMS) Lincoln de Freitas 
Filho, e outro em Irajá, no CMS Clementi-
no Fraga.

Ampliação e melhorias nos espaços 
de alimentação, como a construção de 
um refeitório.

Inaugurada a Unidade de Ensaios CIí-
nicos para Imunobiológicos, uma unidade 
completa com total infraestrutura para 
condução de ensaios clínicos, dentro do 
Campus Manguinhos.

A inauguração do Napa, que permitirá 
maior parte das movimentações internas, 
acontecerá a partir de maio de 2021.

Implementação de ações de 
melhoria no planejamento e execução 
de projetos e empreendimentos

Melhor instrumentalização do Departa-
mento de Engenharia e Manutenção com 
a adoção de ferramentas de gestão.

Organização e implementação do 
Bio Banco e bancos de células/vírus

Construção de nova área de criogenia, 
no Centro Henrique Penna (banco de 
células e vírus), com uma sala de freezers 
para armazenagem de ingrediente far-
macêutico ativo (IFA).

Aprovação de uma área específica 
para cuidar de células e vírus dentro do 
Departamento de Logística. 

Implementação do BioBanco.

InFraestrutura
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QUALIDADE E 
PRODUTIVIDADE
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Incorporação da qualidade como 
pauta estratégica da alta gestão

Incorporação de indicadores da qualida-
de no modelo de gestão e desempenho.

Reunião de Análise Crítica para discutir 
as dificuldades e conquistas do dia a dia, de 
modo que subam para uma tomada de deci-
são e priorização da Diretoria.

Envolvimento da qualidade em 
todos os projetos da unidade e no ciclo 
de vida dos produtos

Fornecimento de instrumentos de gestão 
pela Gepro para planejamento das atividades 
da Qualidade.

Implantação da programação de análise 
de matéria prima.

Definição de representante dedicado do 
Degaq como ponto focal para o acompa-
nhamento dos projetos de transferência de 
tecnologia e PDPs junto à Cotec.

Ampliação das ações para 
disseminar a cultura da qualidade (ex., 
Agentes da Qualidade, Comitê Interno 
da Qualidade, etc.)

Aumento do número de auditores inter-
nos, fortalecendo a cultura da Qualidade 
em suas respectivas áreas funcionais.

Necessidade de melhor estruturação 
dos Agentes da Qualidade e Comitê Inter-
no da Qualidade.

Promoção de maior integração 
entre a qualidade e as áreas fins para 
identificação de oportunidades de 
melhorias e proposição de soluções

Implantação do Modelo de Gestão da 
cadeia produtiva que promove maior in-
tegração das equipes.

Criação de equipes multidisciplinares 
para discussão de problemas da cadeia 
produtiva, como, por exemplo, o Grupo de 
Trabalho de Biocarga.

Participação de colaboradores de di-
ferentes áreas nas auditorias externas de 
qualificação de fornecedores.

Reposicionamento da Qualidade 
como coordenadora e promotora de 
diretrizes (padrões e políticas) para 
atuação das áreas

Está em construção, precisando ser 
melhor organizado.

Fortalecimento da inteligência 
regulatória (ex. participação em fóruns 
de discussão de marcos regulatórios, 
monitoramento de tendências etc.)

Certificação dos auditores líderes por em-
presa reconhecida, estando todos aptos e re-
gistrados com o RAC (Registro de Auditores 
Certificados) para desempenho da atividade.

Estabelecimento de grupos de trabalho 
para discussão de temas relacionados a 
biossimilares, possibilitando Bio-Mangui-
nhos ocupar uma posição de formador de 
opinião junto ao Ministério da Saúde e às 
sociedades de classe.

QualIdade e ProdutIVIdade
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Participação ativa no grupo de traba-
lho da Rede de Produtores de Vacinas dos 
Países em Desenvolvimento (DCVMN), nas 
discussões estratégicas de harmonização 
regulatória global para registro e comer-
cialização de vacinas. 

Estabelecimento de documentos e polí-

ticas relacionadas à integridade de dados.

Fortalecimento da gestão de 
riscos como ferramenta para apoio à 
priorização das ações de qualidade

Aplicação da metodologia de GRQ e uti-
lização de suas ferramentas para otimização 
das análises de controle de qualidade dos 
produtos de transferência de tecnologia.

Promoção da melhoria contínua e 
racionalização dos processos visando 
desempenho e resultado

Avanço na redução de perdas, mas ainda 
há espaço para reduzir desvios.

Aperfeiçoamento do modelo de 
gestão da produção, com foco em 
aumento da produtividade

Implantação do Plano de Produção In-
tegrada (PPI) visando conciliar os tempos 
de realização dos serviços de metrologia à 
programação de produção.

Foram fornecidas de 2017 a 2020, um 
total de 466 milhões de doses de vacinas 
ao PNI; exportadas outras 11,820 milhões 
de doses; 22,3 milhões de frascos e se-
ringas de biofármacos; e 29,6 milhões de 
reações para diagnóstico.

12 novos produtos registrados (vacina, 
biofármacos e kits para diagnóstico); 70 
pós-registros (vacinas, biofármacos e kits 
para diagnóstico); 25 certificações em BPF 
(nacional e internacional).

Novos produtos incluídos no portfólio 
e à disposição da população brasileira: os 
biofármacos Etanercepte, Rituximabe, So-
matropina, Trastuzumabe e Golimumabe; 
os kits para diagnóstico teste rápido (TR) 
de leptospirose, Kit molecular SARS-CoV-2 
(E/RP), Kit molecular SARS-CoV-2 (N1/N2/
N3), Kit TR DPP® COVID-19, Kit TR COVID-19, 
Kit NAT Plus e Kit TR DPP® COVID-19 AG; e a 
vacina COVID-19.
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EIXO
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E INFORMAÇÃO
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relaCIonamento InstItuCIonal, ComunICação e InFormação

Desenvolvimento de alianças 
políticas visando os interesses e o 
fortalecimento do projeto estratégico 
e imagem institucional

Alavancagem do relacionamento com 
parlamentares. 

Articulação com organismos internacio-
nais para a retomada das exportações da 
vacina febre amarela.

Aprovação do PL 10.998, que permitiu 
a Bio-Manguinhos voltar a cooperar com 
organismos internacionais pela Fiotec 
(Lei 13.801/2019).

Fortalecimento da agenda internacio-
nal em diferente eventos e fóruns (Bio La-
tin America e Bio International, por exem-
plo), e encontros e reuniões no âmbito da 
Opas, OMS, Unicef, DCVMN, EYE Meeting 
e GAVI Alliance.

Anfitrião da 20ª Assembleia Geral da 
Rede dos Países em Desenvolvimento 
Produtores de Vacinas (DCVMN) em 2019.

Mapeamento de públicos de 
interesse e desenvolvimento de 
estratégias de relacionamento e 
comunicação com esses entes

Realização de eventos de aproximação 
com sociedades médicas, associações de 
pacientes, médicos prescritores de biofár-
macos do portfólio institucional, gestores 
da assistência farmacêutica nos Estados.

Fortalecimento da gestão de alianças e 
parcerias estratégicas (elaboração da rede 
de colaboração tecnológica).

Implementação de canais interativos 
de comunicação, investindo em novos 
meios, suportes e linguagens

Lançamento da página de Bio-Mangui-
nhos no Instagram (@biofiocruz) e Linkedin.

Investimento na produção de conteú-
dos audiovisuais.

Reformulação do site institucional, com 
novas sessões e conteúdos especiais.
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Revisar o Plano de Comunicação 
Integrada de Bio-Manguinhos 
considerando os objetivos do Mapa 
Estratégico

Plano de Comunicação revisado. Po-
rém, diante do redirecionamento de al-
gumas ações durante a pandemia, requer 
nova revisão.

Garantia da ética e transparência 
na comunicação, assegurando 
o acesso à informação aos 
colaboradores e à sociedade

Manutenção dos canais existentes como 
o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), 
site institucional, atendimento à imprensa 
e implementação do SAC 2.0 (atendimento 
também via redes sociais).

Pleno atendimento à Lei de Acesso à 
Informação (LAI), fornecendo à sociedade 
respostas via e-Sic (Sistema Eletrônico do 
Serviço de Informações ao Cidadão).

Intensificação das formas de 
comunicação com os colaboradores, em 
todos os níveis, reconhecendo o diálogo 
como elemento essencial de uma 
comunicação efetiva

Diálogo com Gestores, mantido 
mesmo durante a pandemia.

Criação da lista de transmissão “Infor-
mes Bio-Manguinhos” no WhatsApp, para 
envio de comunicados aos colaboradores.

Ampliação do uso de vídeos como for-
ma de se comunicar com os colaboradores 
e a sociedade.

Fomentar a comunicação científica e 
repositórios institucionais

Fortalecimento do Simpósio Internacio-

nal em Imunobiológicos, que entrou para 
a agenda anual de eventos de inovação e 
divulgação científica de Bio-Manguinhos.

Aumento das palestras técnico-cientí-
ficas “Encontros do Conhecimento” (fórum 
de aprendizagem) com a realização de 41 
encontros, sendo 30 presenciais e 11 virtuais.

Parceria com o Instituto de Comunicação 
e Informação Científica e Tecnológica em 
Saúde (ICICT/Fiocruz), com apoio na política 
de acesso ao conhecimento da Fiocruz, que 
inclui o ARCA. Catalogação dos artigos cien-
tíficos de colaboradores.

Fortalecimento da representação 
institucional nos fóruns internos e 
externos

Participação em diversos GTs do Minis-
tério da Saúde, como o de Biossimilares 
e o Plano Nacional de Operacionalização 
da Vacina contra a COVID-19, para defini-
ção de políticas públicas.
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Criação de grupos de trabalho (GTs) e de 
discussão (GT Corona, GT saúde e segurança, 
GT prospecção e grupos de discussão, GT co-
municação, GT testagem) para definição de 
ações de enfrentamento da pandemia.

Desenvolvimento e escalonamento da pro-
dução dos kits moleculares para diagnósti-
co de COVID-19 e dos testes rápidos (DPP® 

COVID e TR COVID-19).

Implantação das “Unidades de Apoio ao 
Diagnóstico”, ampliando a capacidade de 
testagem dos Laboratórios de Saúde Públi-
ca Centrais (Lacens).

Contrato de Encomenda Tecnológica assi-
nado com a AstraZeneca com previsão de 
transferência de tecnologia para a autos-
suficiência nacional na produção da vacina 
COVID-19.

Obras de adequação para a produção da 
vacina COVID-19: Novo Laboratório de Con-
trole Físico-Químico, nova sala de armaze-
namento e de produção de IFA, todos no 
Centro Henrique Pena.

Criação do Projeto BioCovid para viabi-
lizar a produção da vacina COVID-19 por 
Bio-Manguinhos, a partir da parceria com a 
farmacêutica AstraZeneca.

Investimos no desenvolvimento próprio de 
duas vacinas para COVID-19, uma de subu-
nidade e outra sintética, que se encontram 
em estudos pré-clínicos, além de termos 
acordos de codesenvolvimento assinados 
para outras duas. 

Apoio ao estudo clínico Solidarity, da OMS para 
identificação de medicamentos eficazes.

Criação do Painel COVID, com a descrição das 
iniciativas institucionais e seus resultados. 

Criação do Boletim Semanal Coronavírus, 

com 36 edições publicadas.

Implantação do Projeto de Saúde Mental, 

promovido pelo Departamento de Recur-
sos Humanos, com ações e oito lives temá-
ticas realizadas e transmitidas pelo canal 
de Bio-Manguinhos no YouTube.

Implementação da testagem molecular RT
-PCR, com mais de 4.630 testes realizados 

de abril de 2020 a fevereiro de 2021.

Implementação da testagem sorológica: no 
período de julho de 2020 a fevereiro de 2021 
foram realizados 4.048 testes, onde 3.864 
foram referentes ao inquérito epidemiológi-
co (fase 1 – 2.052 testes | fase 2 – 1.812 testes) 
e 184 destinados ao retorno ao trabalho. 

Incremento do Perfil de Saúde do Trabalha-
dor, que facilitou a identificação dos cola-
boradores pertencentes ao grupo de risco 
no início da pandemia.

Criação do Plano de Saúde Mental para 
apoiar os colaboradores em relação às 
questões e dificuldades decorrentes da 
pandemia. 

InICIatIVas CoVId-19
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Ação social com costureiras de Manguinhos 
para a confecção de máscaras triplas para 
uso dos colaboradores, resultando – de abril 
de 2020 a março de 2021 – em 284 mil uni-
dades produzidas.

Parceria com Senai-Cetiqt, IME e Diklatex 
para avaliação e desenvolvimento tecnoló-
gico de máscaras impregnadas com com-
postos antivirais.

Parcerias com UFRJ e UFMG para aper-
feiçoamento dos kits de diagnóstico para 

COVID-19.

Desenvolvimento de peptídeos antigênicos 
candidatos para COVID-19, pelo Laboratório 
de Tecnologia de Anticorpos Monoclonais.

Expressão de proteínas recombinantes 
para COVID-19, pelo Laboratório de Tecno-
logia Recombinante.

Produção de antígenos em plataforma 
vegetal.

Desenvolvimento de aptâmeros contra an-
tígenos virais.

Desenvolvimento de anticorpos monoclonais. 

Desenvolvimento de molécula baseada na 
enzima conversora de Angiotensina como 
estratégia terapêutica para COVID-19.

Desenvolvimento de um novo teste rápido 
para detecção de anticorpos.

Desenvolvimento de modelos experimen-

tais para estudos pré-clínicos em COVID-19.

Antígenos virais e ensaios para diagnóstico 

sorológico laboratorial de COVID-19.

Avaliação técnica e regulatória da incorpo-

ração de vacinas pelo Ministério da Saúde.

Estudo de validação clínica TR DPP® COVID-19.

Avaliação de desempenho de protótipos 
nacionais para diagnóstico SARS-CoV-2.

Imunidade celular e marcadores imunoge-
néticos no espectro clínico da infecção pelo 
SARS-CoV-2.
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