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A Fiocruz é uma instituição centenária de exce-
lência na pesquisa, desenvolvimento, inovação 
tecnológica e produção de insumos essenciais 
para a saúde pública, como vacinas, kits para 
diagnóstico e biofármacos. E é com orgulho que 
Bio-Manguinhos é parte dessa estrutura, que 
tem o compromisso de produzir insumos estra-
tégicos para a saúde dos brasileiros.

Bio-Manguinhos cresceu nos últimos anos e 
vem trabalhando com afinco para consolidar um 
futuro promissor, ampliando a capacidade de 
produção e desenvolvimento tecnológico para o 
país. O nosso crescimento avança com os dois 
novos campi que vêm sendo construídos, um na 
zona oeste do Rio de Janeiro e outro em Eusébio 
(CE). As novas plantas industriais nos possibi-

litarão ampliarmos a capacidade produtiva do 
Instituto e aumentarmos o fornecimento ao Mi-
nistério da Saúde de produtos imprescindíveis  
à saúde da população. 

Não só nestes dois grandes projetos, mas em 
inúmeras outras frentes em andamento, conta-
mos com uma força de trabalho qualificada de 
1.700 colaboradores. Eles estão sempre prontos 
para atender as demandas cotidianas bem como 
as emergências de saúde pública, a exemplo dos 
surtos recentes de febre amarela e sarampo. 

Ao mesmo tempo que precisamos fornecer va-
cinas, biofármacos e kits para diagnóstico, nos 
voltamos também para a pesquisa e desenvolvi-
mento de novo produtos, por meio da inovação 

MENSAGEM 
DO DIRETOR
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tecnológica, principalmente de medicamentos 
biológicos que vêm sendo priorizados pelo Minis-
tério. Para isso, temos investido em ações que 
promovam a inovação no Instituto, por meio de 
projetos, eventos e edital de fomento. Em 2018, 
alocamos R$ 69,6 milhões em P&D. 

Outra iniciativa neste sentido é a busca por 
parcerias com a iniciativa privada, universi-
dades e outras unidades da Fiocruz, gerando 
oportunidades para ofertarmos novos produtos 
na rede pública. Em 2018, incluímos no portfólio 
o biofármaco etanercepte, utilizado no trata-
mento de artrite reumatoide, artrite psoriásica 
e espondilite, e o teste rápido para diagnosticar 
zika, dengue e chikungunya. O etanercepte é 
considerado estratégico pelo Ministério da Saúde 
e é o primeiro biossimilar da Fiocruz e também 
da rede pública de saúde.

Não podemos parar. Novos produtos estão 
sendo desenvolvidos, o que resultará em mais 
qualidade para os pacientes do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Atualmente, Bio-Manguinhos possui 32 produtos 
em sua carteira, tornando-o autossustentável 
em suas atividades e contribuindo também para 
regular preços dos insumos estratégicos, propor-
cionando economia ao governo brasileiro e medi-
camentos de elevada tecnologia à população. 
Apenas em 2018, entregamos mais de 118 mi-

lhões de doses de vacinas para a proteção dos 
brasileiros ao Programa Nacional de Imuni-
zações (PNI); mais de 6,6 milhões de reações 
de kits para diagnóstico à Coordenação Geral 
de Laboratórios e 5,5 milhões de frascos de 
biofármacos ao Departamento de Assistência 
Farmacêutica e Insumos Estratégicos.

Mesmo em um período de desafios e limitações or-
çamentárias, esses e outros resultados refletem o 
esforço das nossas equipes e de cada colaborador. 
A eles dedicamos uma atenção especial, investin-
do na sua atualização permanente por meio de 
encontros que promovem trocas de conhecimen-
tos, capacitação e desenvolvimento, criando assim 
um ambiente construtivo e propício à inovação. 

Este relatório apresenta, em detalhes, o nosso 
trabalho e os esforços empreendidos para 
cumprirmos nossa missão, que é contribuir 
para a melhoria dos padrões da saúde pública 
brasileira por meio da inovação, desenvolvi-
mento tecnológico, produção de imunobiológi-
cos e prestação de serviços para atender prio-
ritariamente às demandas de saúde do país.

Desejo a você uma ótima leitura!

Mauricio Zuma | diretor de Bio-Manguinhos

Rosane Cuber 
(Vice-diretora de 

Qualidade)

Sotiris Missailidis 
(Vice-diretor de 

Desenvolvimento Tecnológico)

Priscila Ferraz 
(Vice-diretora de 

Gestão e Mercado)

Luiz Alberto Lima 
(Vice-diretor de 

Produção) 
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FORNECIMENTO PARA 

MILHÕES

O fornecimento de milhões de unidades de produ-
tos para a saúde da população reforça o papel e a 
missão de Bio-Manguinhos anualmente. A entre-
ga de vacinas se manteve acima dos cem milhões: 
em 2018 foram 118.841.685 doses enviadas ao 
Programa Nacional de Imunizações (PNI) do 
Ministério da Saúde. As vacinas de febre amare-
la e tríplice viral (caxumba, sarampo e rubéola) 
responderam por 45,8% desse quantitativo. Os 
pacientes do Sistema Único de Saúde tiveram 
acesso a 5.521.504 frascos de biofármacos entre-
gues pelo Instituto, que auxiliam no tratamento 
de doenças autoimunes e crônicas. Já para o 
diagnóstico de doenças como aids, leishmaniose e 
esquistossomose, dentre outras, foram fornecidas 
6.646.954 reações para a rede pública de saúde. 

FRACIONAMENTO 

AMPLIA PREVENÇÃO

Diante dos surtos de febre amarela que acontece-
ram em 2017 e 2018 e do grande quantitativo de 
doses demandado pelo Ministério das Saúde para 
imunizar a população, Bio-Manguinhos  apresen-
tou o Estudo de Dose-Resposta da Vacina Febre 
Amarela 17DD. O estudo se iniciou em 2009 com 
900 voluntários e demonstrou que a vacina febre 
amarela, administrada até com um 1/5 da dose 
padrão, é igualmente segura e fornece a mes-
ma imunidade da dose integral. Dessa forma, o 
Ministério adotou a dose fracionada como medida 
emergencial para ampliar a cobertura vacinal e 
aumentar o nível de proteção, estancando o cres-
cimento do número de casos da doença. Em 2018, 
Bio-Manguinhos forneceu 30 milhões de doses 
dessa vacina.  

1

2

1

2
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INAUGURADO SEGUNDO

CENTRO DE PESQUISA CLÍNICA

Em novembro, foi inaugurado o Centro de 
Pesquisa Clínica e Laboratório de Proces-
samento de Amostras Biológicas Lincoln de 
Freitas Filho, em Santa Cruz (Rio de Janei-
ro). A unidade é o segundo centro de pes-
quisas clínicas do Instituto fora do campus 
da Fiocruz em Manguinhos. No espaço será 
possível realizar pesquisas multicêntricas 
(realizadas em diferentes unidades de saúde 
simultaneamente), para desenvolver vaci-
nas, biofármacos e kits para diagnóstico vol-
tados para atender a demanda do Ministério 
da Saúde e, em alguns casos, da Organiza-
ção Mundial da Saúde. O primeiro estudo 
clínico na nova instalação será da vacina 
contra a doença meningocócica C produzida 
por Bio-Manguinhos, em lactantes, crianças 
e adolescentes.

PROJETO NCPFI AVANÇA E 

BUSCA INVESTIDORES

Bio-Manguinhos realizou uma consulta públi-
ca para apresentar o projeto do Novo Centro 
de Processamento Final de Bio-Manguinhos 
(NCPFI), que será parte do Complexo Indus-
trial de Biotecnologia em Saúde, no Campus 
de Santa Cruz. Além de dar ampla transpa-
rência ao processo de licitação, os interessados 
puderam esclarecer dúvidas e contribuir no 
aprimoramento da modelagem econômico-fi-
nanceira, técnica e jurídica do empreendimen-
to. Um dos objetivos também foi proporcionar 
a maior isonomia possível em termos de 
informação aos interessados e participantes 
da licitação, que está prevista para acontecer 
no segundo semestre de 2019. Ainda em 2018, 
foi concluída a compensação ambiental com o 
plantio de 29 mil mudas de espécies da Mata 
Atlântica no campus, além da construção dos 
blocos e cintas correspondente às fundações 
de todas as edificações, que somam 334 mil m2 
de área total construída.

3 4
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NOVO BIOFÁRMACO PARA 

ARTRITE REUMATOIDE

Em dezembro, Bio-Manguinhos assinou contrato 
com a sul-coreana Samsung Bioepis e a brasileira 
Bionovis para absorver a tecnologia de produção 
do biofármaco etanercepte, que se junta ao infli-
ximabe na carteira de medicamentos usados no 
tratamento da artrite reumatoide. O medicamen-
to é considerado estratégico pelo Ministério da 
Saúde e é resultado de uma Parceria para o De-
senvolvimento Produtivo (PDP), sendo o primeiro 
biossimilar da Fiocruz e também da rede pública 
de saúde. A primeira entrega por Bio-Manguinhos 
está prevista para julho de 2019. A demanda para 
o ano é de 1,145 milhão de seringas, uma quanti-
dade maior que a utilizada em 2018 e que cobre 
100% dos usuários do SUS. A artrite reumatoide, 
doença crônica e autoimune, atinge 1% da popu-
lação mundial. No Brasil são cerca de 2 milhões 
de pessoas.

PLANEJAMENTO PARA OS 

PRÓXIMOS DEZ ANOS

Bio-Manguinhos lançou o seu Planejamento 
Estratégico 2019-2028, ao mesmo tempo que 
estabeleceu um período inicial de dois anos 
(2019-2020) para ações que tenham como 
objetivo tanto a consolidação das recentes 
conquistas organizacionais, quanto a imple-
mentação de novas condições para o cres-
cimento e desenvolvimento de longo prazo. 
As prioridades institucionais para o período 
2019-2028 se traduzem em um conjunto de 
estratégias corporativas e de posicionamento 
competitivo, que por sua vez, se desdobram 
no nível tático tanto nos direcionadores de 
cada área de negócio, quanto no conjunto de 
demandas estratégicas. Os eixos direciona-
dores são: Inovação, Eficiência, Inteligência 
Organizacional e Conformidade.

5 5
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VIABILIZANDO NOVOS 

BIOFÁRMACOS

Reforçando o papel de ampliar o acesso à po-
pulação a imunobiológicos de qualidade, Bio-
-Manguinhos assinou contrato para três novas 
PDPs de biofármacos: golimumabe (Janssen 
e Bionovis), tocilizumabe (Merck e Bionovis) e 
certolizumabe (Bionovis). Esses medicamen-
tos tratam, respectivamente, fator de necrose 
tumoral alfa; artrite reumatoide ativa, mode-
rada a grave em pacientes adultos; e doença 
de Crohn moderada a grave.

DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARA 

ARBOVIROSES

Quatro kits para diagnóstico foram registra-
dos junto à Anvisa em 2018: DPP® Dengue, 
DPP® Chikungunya, DPP® ZDC (zika, dengue 
e chikungunya) e ZDC Molecular. Os três pri-
meiros utilizam o Dual Path Platform (DDP®), 
inovadora tecnologia de imunoensaio croma-
tográfico para testes de diagnóstico rápido, ou 
seja, os resultados são conhecidos em até 15 
minutos. Já o kit molecular ZDC de Bio-Man-
guinhos utiliza a plataforma de PCR em tempo 
real para detectar a infecção pelos vírus zika, 
dengue e chikungunya nos primeiros dias 
após a infecção, funcionando de maneira com-
plementar aos testes sorológicos. 

Com os produtos registrados, Bio-Mangui-
nhos tem condições de atender às políticas 
públicas e fornecer os produtos à sociedade.

7
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O INSTITUTO
Atender às demandas do Ministério da Saúde na promoção 
da saúde pública brasileira, através da pesquisa, 
desenvolvimento e fornecimento de vacinas, kits para 
diagnóstico e medicamentos biológicos, além da prestação 
de serviços. Desde 1976, o Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) é agente 
estratégico das políticas públicas de Saúde como um dos 
propulsores do Programa Nacional de Imunizações (PNI).
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Bio-Manguinhos é parte da história da Funda-
ção Oswaldo Cruz, por ser um de seus órgãos. A 
Fiocruz nasceu como Instituto Soroterápico Fe-
deral, em 1900, passando a se chamar Instituto 
Oswaldo Cruz posteriormente, antes de receber 
o atual nome. Localizada em Manguinhos, no 
Rio de Janeiro, atende às demandas nacionais 
no campo da ciência e saúde pública.

Bio-Manguinhos tem grande responsabi-
lidade nesse objetivo, uma vez que é uma 
unidade voltada à promoção da saúde, por 
meio do desenvolvimento e produção de 
imunobiológicos de interesse para a popula-
ção brasileira. 

Conquistas como o controle da poliomielite, da 
síndrome da rubéola congênita e a redução da 
mortalidade infantil por conta da vacinação 
dão materialidade a esta responsabilidade.

A partir dos anos 2000, Bio-Manguinhos 
passou a atuar também no segmento de bio-
fármacos, linha de produtos que se juntou às 
vacinas e kits para diagnóstico. Assim, traba-
lha na prevenção, detecção e tratamento de 
doenças, fornecendo insumos estratégicos ao 
Ministério da Saúde.

No ano seguinte, em 2001, o Instituto obteve 
a pré-qualificação junto à Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) para fornecer a vacina 
febre amarela e, em 2008, vacina meningocó-
cica AC para as agências das Nações Unidas. 
Isso abriu as portas do cenário internacional 
para Bio-Manguinhos, que passou a exportar 
o excedente da produção dessas vacinas para 
mais de 70 países, quando demandado por 
organismos internacionais.

As ações conjuntas com órgãos globais não se 
restringem ao fornecimento de vacinas para 
os seus programas de saúde, englobam inter-
câmbio de experiências e informações, even-
tos técnico-científicos, parcerias e cooperação.

Para manter o nível de excelência, o investi-
mento na ampliação e modernização da infra-
estrutura é constante, sendo parte do pro-
cesso de inovação de Bio-Manguinhos, assim 
como a aquisição de novos equipamentos.

Um novo campus está sendo construído no 
distrito industrial de Santa Cruz, zona oeste do 
Rio de Janeiro. Em um terreno de 580 mil m2, 

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



O INSTITUTO

será erguido o Complexo Industrial de Biotec-
nologia em Saúde (CIBS), que irá quadruplicar 
a capacidade de processamento final de vacinas 
e biofármacos do Instituto. Uma segunda plan-
ta, com base em plataformas vegetais, está em 
construção em Eusébio (CE).

GOVERNANÇA CORPORATIVA
EM BIO-MANGUINHOS

Em instituições públicas, a governança cor-
porativa deve criar um conjunto eficiente de 
mecanismos para assegurar que o comporta-
mento e o processo de decisão da alta gestão 
estejam alinhados às necessidades sociais 
na implementação das políticas públicas. A 
organização que opta pelas boas práticas de 
Governança Corporativa adota como linhas 
mestras para sua atuação a transparência, a 
prestação de contas, a equidade e a responsa-
bilidade corporativa.

Seus princípios são:
I - Capacidade de resposta; 
II - Integridade; 
III - Confiabilidade; 
IV - Melhoria regulatória; 
V - Prestação de contas e responsabilidade; 
VI - Transparência.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Na estrutura organizacional de Bio-Mangui-
nhos existem quatro fóruns com finalidades 
específicas para acompanhar, aprovar e 
avaliar questões estratégicas da instituição: 
Assembleia Geral, Conselho Deliberativo, 
Conselho Político e Estratégico e Colegiado 
Interno de Gestores.

Baseado no Estatuto da Fiocruz, a estrutura 
do Instituto e seus fóruns internos estão em 
consonância com os valores da Fundação, 
como a valorização da ciência e inovação, 
integralidade, democracia participativa e 
compromisso com as principais metas de 
transformação social do Estado brasileiro.

Assembleia Geral
Instância fundamental para o debate de 
temas estratégicos para o Instituto. Nas 
reuniões são abordadas questões colegiadas 
e relativas ao processo eleitoral. Trata-se 
também de um órgão de representativida-
de de todos os servidores e funcionários de 
Bio-Manguinhos. 
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Conselho Deliberativo (CD-Bio)
Responsável pela deliberação das políticas 
estratégicas, este órgão colegiado ajuda a 
manter o funcionamento da estrutura de 
governança de Bio-Manguinhos. Previstos 
no regimento, os encontros do grupo aconte-
cem quatro vezes ao ano, ou de forma extra-
ordinária, caso seja convocado pela maioria 
simples de seus membros ou pelo diretor. 
Em 2018 foram realizados seis encontros.

Conselho Político e Estratégico (CPE)
É um órgão consultivo que apoia a orienta-
ção político-estratégica em temas relacio-
nados a desenvolvimento tecnológico, pro-

dução, controle e garantia da qualidade, e 
gestão. O Conselho também avalia os ter-
mos de compromisso de gestão, a proposta 
orçamentária, os instrumentos gerenciais 
estratégicos do Instituto, o desempenho da 
Diretoria, dentre outras atribuições, como 
propostas de encaminhamentos ao Conse-
lho Deliberativo de Bio-Manguinhos. 

Conselho Deliberativo de Bio se reúne para empossar um novo integrante, após saída de uma servidora 
da unidade. Mandato dos conselheiros, eleitos dentre os servidores da instituição, é de três anos

O INSTITUTO
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Colegiado Interno de 
Gestores
Espaço de análise, discussão 
e proposição de temas estra-
tégicos relacionados à gestão 
de Bio-Manguinhos, o Co-
legiado Interno de Gestores 
(CIG) integra a estrutura de 
governança do Instituto. 

Em 2018, aconteceu a 21ª 
edição do encontro, com apre-
sentação do Planejamento 
Estratégico 2019-2028, ba-
lanço de 2018 e perspectivas 
para 2019. Foram apresen-
tadas, também, as diretrizes 
propostas para o Plano de 
Comunicação da unidade. 

Vice-diretorias
Suporte às decisões, ações e 
iniciativas da Diretoria de 
Bio-Manguinhos, as Vice-
-diretorias são pilares na es-
trutura organizacional. São 
quatro: Desenvolvimento 
Tecnológico; Gestão e Merca-
do; Produção; e Qualidade.

São formadas por assesso-
rias, departamentos, divi-
sões, seções, laboratórios, 
núcleos e programas.
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O Plano Estratégico 2019-2028 
assume o horizonte de 2028 para o 
processo de longo prazo ao mesmo 

tempo que estabelece o biênio 2019-
2020 para operações que objetivam 

a consolidação das recentes 
conquistas organizacionais.

Assessorias
As assessorias compõem 
a estrutura organizacio-
nal de Bio-Manguinhos 
assessorando a Diretoria 
em assuntos técnicos e 
estratégicos. São elas: Co-
municação; Clínica; Pla-
nejamento e Organização; 
Propriedade Intelectual e 
Transferência de Tecnolo-
gia; Secretaria Executiva; 
e Núcleo de Acompanha-
mento Processual.

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

Bio-Manguinhos finalizou 
em 2018 seu plano estraté-
gico para os próximos dez 
anos. O desafio de conduzir 
o Instituto a um futuro 
sustentável baseia-se na 
busca pela excelência na 
gestão, investimento no 
desenvolvimento de pro-
dutos, serviços e processos 
inovadores, moderniza-
ção de instalações físicas, 
responsabilidade socioam-
biental, fortalecimento de 
plataformas tecnológicas 
e habilidades essenciais 
para a consolidação do seu 
papel estratégico para a 
saúde pública.

O Plano Estratégico as-
sume o horizonte de 2028 
ao mesmo tempo que 
estabelece o biênio 2019-
2020 para operações que 
objetivam a consolidação 
das recentes conquistas 
organizacionais, bem como 
a implementação de novas 
condições para o cresci-
mento e desenvolvimento 
de longo prazo.

O Plano Estratégico baseou-se 
em prospecção das tendências 
do ambiente externo e contou 

com a organização de cinco oficinas e grupos de trabalho. Integran-
tes do Ministério da Saúde, por exemplo, foram consultados sobre 
as demandas futuras de saúde pública em imunobiológicos.

Além da Matriz SWOT, também foram elaborados roadmaps 
tecnológicos por segmento de produto.

O INSTITUTO





INTRODUÇÃO

SAÚDE PARA 
TODOS

Bio-Manguinhos é uma instituição em crescimento e 
transformação. Nos últimos anos, este movimento se 
intensificou. A unidade vem ampliando sua infraestrutura, 
o que possibilita fornecer novos produtos e em maiores 
quantidades. Está no DNA do Instituto buscar soluções de 
forma antecipada para atender às crescentes necessidades de 
saúde pública brasileira no segmento de imunobiológicos.
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Com o empenho de 1.700 colaboradores, Bio-Man-
guinhos conta com 32 produtos em seu portfólio 
– dentre vacinas, kits para diagnóstico e biofár-
macos. O papel estratégico do Instituto no aten-
dimento às demandas foi cumprido em 2018 com 
o fornecimento de 118.841.685 doses de vacinas 
ao Programa Nacional de Imunizações (PNI); de 
6.646.954 reações para diagnóstico em atendimen-
to à Coordenação Geral de Laboratórios (CGLAB), 
do Departamento de Vigilância, Prevenção e Con-
trole das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais 
(DIAHV) e à Coordenação Geral de Sangue e He-
moderivados (CGSH); assim como pela distribuição 
de 5.521.504 frascos e seringas de biofármacos ao 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insu-
mos Estratégicos (DAF).

Em relação às vacinas, os quantitativos mais 
expressivos entregues correspondem às vacinas 
febre amarela e tríplice viral, com 31.004.750 e 
30.080.513 doses respectivamente, em função 
de surtos que acometeram o país. Nesse con-
texto, destaca-se que a vacina febre amarela 
passou de 64,1 milhões de doses em 2017 para 
31 milhões de doses entregues em 2018. 

A redução aconteceu uma vez que o número de 
casos de febre amarela diminuiu e o surto foi 
contido, além da prioridade dada à produção 
da vacina tríplice viral, que combate, além da 
caxumba e rubéola, o sarampo. Os casos dessa 
última doença voltaram, após o país receber, 
em 2016, o certificado de eliminação da circula-
ção do vírus do sarampo pela OMS. Os últimos 

casos haviam sido registrados em 2015. Em 
2018, mais de 10.100 casos foram confirmados 
no Brasil, incluindo 12 óbitos, segundo o Minis-
tério da Saúde.

Dessa forma, a pedido da pasta, Bio-Mangui-
nhos priorizou as entregas da vacina tríplice 
viral, para intensificar as ações de imunização 
por conta do aumento do número de casos de 
sarampo no país. 

Com relação aos kits para diagnóstico, na par-
ceria com a CGSH, a previsão para introdução 
do kit NAT Plus, contemplando a plataforma 
de segunda geração e o alvo malária, ainda não 
ocorreu em função de melhorias necessárias ao 
desenvolvimento tecnológico do kit. Com isso, a 
submissão do registro acontecerá em 2019. 

Um ponto importante foi justamente a realização 
da VII Oficina Técnica Nacional do NAT Brasi-
leiro. Nesta edição, foi apresentado o monitora-
mento de uso do kit NAT por Bio-Manguinhos 
e dado retornos em relação à oficina anterior, 
incluindo a inserção do controle positivo do HBV 
e o estágio de desenvolvimento do NAT Plus e 
sua futura implementação nos hemocentros. 

O encontro reuniu representantes do Governo 
Federal, dos 14 hemocentros de todas as regi-
ões do país, além de outras instituições. A ofici-
na ocorre anualmente desde 2011 para troca de 
experiências, atualização técnica e científica e 
aproximação com os sítios testadores.
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Reforçando o papel 
de ampliar acesso 

à população a 
imunobiológicos de 

qualidade, o Instituto 
assinou contrato 

de transferência de 
tecnologia dos kits 

DPP® Zika, DPP® 
Chikungunya, DPP® 
Dengue e DPP® ZDC.

O quantitativo de biofármacos entregue em 
2018 representou uma diminuição de 70% em 
relação ao período anterior. Isto ocorreu prin-
cipalmente em virtude da redução na deman-
da de betainterferona 1a e da suspensão pela 
SCTIE do Termo de Execução Descentralizada 
(TED) para fornecimento da alfaepoetina nas 
apresentações 2.000, 4.000 e 10.000 UI, por 
decisão do Ministério da Saúde, para aquisição 
do medicamento via processo licitatório.

Bio-Manguinhos, em conjunto com o parceiro 
tecnológico, promoveu encontros com médicos 
prescritores, secretarias estaduais, represen-
tantes do DAF e associação de pacientes para 
apresentar o biofármaco alfataliglicerase.

Tal aproximação resultou, ao fim do ano, em um 
acréscimo de 39% dos pacientes cadastrados 
para uso da alfataliglicerase, chegando-se a 118 
usuários em dezembro/2018, ao passo em que em 
dezembro/2017 eram 72.

Reforçando o papel de ampliar o acesso à 
população a imunobiológicos de qualidade, o 
Instituto assinou contrato de transferência de 
tecnologia dos kits DPP® Zika, DPP® Chikun-
gunya, DPP® Dengue e DPP® ZDC, do biofár-
maco etanercepte e de três novas PDPs para 
ofertar os biofármacos golimumabe, tocilizu-
mabe e certolizumabe.

No que se refere ao relacionamento com o 
cliente, foram realizados mais de 9.100 aten-

dimentos pelo SAC, representando aumento 
de cerca de 53% em relação a 2017, mantendo 
a qualidade do serviço prestado. Parte dos 
atendimentos foi feito a partir de solicitações 
de internautas no site e Facebook do Instituto.

SAÚDE PARA TODOS



VACINAS: PREVENIR E SALVAR VIDAS

Sendo um dos principais fornecedores de vacinas 
do Ministério da Saúde e cumprindo com sua 
missão de contribuir para a melhoria dos padrões 
da saúde brasileira, Bio-Manguinhos entregou 
118.841.685 doses, quantitativo superior ao acor-
dado com o Programa Nacional de Imunizações 
(PNI) para fornecimento dentro do ano de 2018, 
que foi de 113.768.779 de doses.
 
Linha 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 (tetra-
valente viral - MMRV) - 1 dose.

Entre as vacinas produzidas em 2018, 
destaca-se as entregas da de febre amarela, 
que foram concluídas com saldo positivo de 
1.564.000 doses.

No âmbito internacional, no primeiro trimes-
tre do ano, em parceria com o Instituto Finlay, 
houve o fornecimento de 288 mil doses da 
vacina meningocócica ACW para a Nigéria. 
Importante ressaltar que países africanos são 
os principais destinos das vacinas exportadas 
por Bio-Manguinhos. 

Após esse fornecimento, foi criado um esto-
que de 1.263.520 doses para atendimento a 
surtos. Não ocorreram exportações da vacina 
febre amarela, por conta da priorização à 
demanda nacional. 
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Fonte: Departamento de Relações com o Mercado. 
Nota: consideradas as entregas de janeiro a 
dezembro de cada ano, independentemente do 
compromisso (portaria/contrato).

Fonte: Departamento de Relações com o Mercado. 

2014                                                     96.813

2015                                                     78.077

2016                                                    80.694

2017                                                     129.186

2018                                                     118.841

2014                                                      266.830 

2015                                                1.890.560

2016                                               5.234.600

2017                                                5.159.204

2018                                                 288.000

VOLUME FORNECIDO DE 

VACINAS (MIL DOSES)

VOLUME DE VACINAS 

EXCEDENTE EXPORTADO (DOSES)

Segundo consta no boletim de fechamento 
da sazonalidade 2017/2018 de febre ama-
rela do Ministério da Saúde, no período de 
monitoramento de 1º de julho de 2017 a 30 
de junho de 2018, que compreende a segun-
da onda do surto, foram confirmados 1.376 
casos no país e 483 óbitos. 

SAÚDE PARA TODOS
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REATIVOS: DIAGNÓSTICOS RÁPIDOS 
E MAIS PRECISOS

Durante o ano de 2018, Bio-Manguinhos forne-
ceu 5.852.938 reações (2.531.368 reações para a 
CGLAB e 3.321.570 para o DIAHV). Já 794.016 re-
ações foram para atender à Secretaria de Atenção 
à Saúde (SAS) (distribuição apenas de kit NAT).

Entre os destaques, está o kit molecular ZDC 
(zika, dengue e chikungunya), que possibili-
ta melhores ações na prevenção e tratamento 
dessas doenças, por meio de um diagnóstico 
mais rápido e, assim, oferecendo tratamento 
adequado às pessoas infectadas. Foi iniciada a 
distribuição para a rede no mês de dezembro de 
2017, sem a conclusão do compromisso no mes-
mo ano. A distribuição do quantitativo acordado 
para 2017 perdurou por 2018 e tem previsão de 
finalização em 2019.

Ano passado, foram distribuídos 8.271 kits NAT 
HIV/HCV/HBV (794.016 reações) para a hemor-
rede brasileira, composta por 14 hemocentros. 
Desta forma, Bio-Manguinhos atendeu a 87% da 
demanda acordada com a CGSH, de 9.563 kits 
para entrega no ano de 2018.

A submissão do registro do kit NAT Plus, com a 
incorporação do alvo malária e ganhos na sensibi-
lidade, otimização do tempo de análise e substi-
tuição do parque de equipamento, foi prorroga-
da para 2019. 

Linha de kits para diagnóstico
- Imunofluorescência indireta (IFI) Chagas;
- IFI Leishmaniose humana;
- Ensaio imunoenzimático (EIE) Leishmaniose 
visceral canina;
- Helm teste;
- Imunoblot rápido DPP® HIV-1/2;
- Teste rápido (TR) HIV-1/2;
- TR DPP® HIV-1/2 (Fluido oral e soro, sangue 
e plasma); 
- TR DPP® Leptospirose;
- TR DPP® Leishmaniose visceral;
- TR DPP® Sífilis;
- TR DPP® Sífilis DUO;
- TR DPP® Combo HIV/Sífilis;
- TR DPP® Zika IgM/IgG;
- TR DPP® Dengue IgM/IgG;
- TR DPP® Chikungunya IgM/IgG;
- TR DPP® ZDC (zika, dengue e chikungunya)    
IgM/IgG;
- Microleitor DPP®;
- Kit molecular ZDC; 
- Kit NAT HIV/HCV/HBV.

Painéis sorológicos
Os painéis são ensaios de proficiência para 
avaliação interlaboratorial dos hemocentros 



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

2014                                               6.045.292

2015                                                7.883.932

2016                                                5.162.480

2017                                               6.021.380

2018                                               6.646.954

VOLUME FORNECIDO DE KITS 

PARA DIAGNÓSTICO (EM REAÇÕES)

Fonte: Departamento de Relações com o Mercado. 

2014                                                       1.089

2015                                                         864

2016                                                          274

2017                                                          375

2018                                                          375

VOLUME FORNECIDO DE

PAINÉIS SOROLÓGICOS
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SAÚDE PARA TODOS

da rede pública, e seu uso é exigido pela le-
gislação. São usados na rotina sorológica dos 
laboratórios e hemocentros a fim de melhorar a 
qualidade do sangue.

Com relação à produção e distribuição desse 
produto, Bio-Manguinhos produziu 375 painéis 
com 18 amostras, perfazendo o total de 6.750 
amostras de referência. Desses painéis, 268 
foram fornecidos à Coordenação Geral de Sangue 
e Hemoderivados, considerando amostras de 
HIV, HTLV, doença de Chagas, sífilis e hepatites 
B e C, para o Programa de Avaliação Externa 
da Qualidade (AEQ), distribuídos na hemorrede 
brasileira a partir de convênio estabelecido com 
a CGSH. Os demais painéis restantes desta pro-
dução são utilizados internamente. 



BIOFÁRMACOS: MEDICAMENTOS DE 
ALTO VALOR AGREGADO

Estes medicamentos biotecnológicos vêm tendo 
crescente utilização para determinadas doen-
ças, como câncer, artrite reumatoide, esclerose 
múltipla, dentre outras consideradas raras 
ou crônico-degenerativas, consumindo partes 
crescentes do orçamento de medicamentos do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, 
Bio-Manguinhos possui seis biofármacos em seu 
portfólio, para tratar diferentes doenças.

O fornecimento de frascos e seringas de bio-
fármacos correspondeu a 98,3% da demanda 
solicitada pelo Ministério da Saúde.

Um dos destaques do ano foi a betainterferona 
1a 22 mcg e 44 mcg. Segundo o Ministério da 
Saúde, o Brasil tem 35 mil pacientes com es-
clerose múltipla, dos quais 16 mil são tratados 
pelo SUS. A estimativa de economia aos cofres 
públicos devido à incorporação desse biofármaco 
é de R$27 milhões, em sete anos. Os quantita-
tivos solicitados pela pasta de 79.440 (22mcg) e 
270.108 seringas (44 mcg) foram atendidos em 
sua totalidade. 

O novo biofármaco etanercepte entrou para a 
carteira de Bio-Manguinhos, após parceria fir-
mada com a Samsung Bioepis e Bionovis. Trata-
-se de um medicamento que atua ligando-se a 
uma substância conhecida como TNF, bloque-
ando sua atividade e reduzindo a dor e a infla-
mação associadas à artrite reumatoide, artrite 
psoríaca, espondilite ancilosante, espondilite 
ancilosante axial não radiográfica e psoríase 
crônica em placas. 

O início do seu fornecimento está previsto para 
julho de 2019. Esse medicamento biológico será o 
primeiro biossimilar ofertado pelo Ministério da 
Saúde para o SUS através de Bio-Manguinhos.

Linha de biofármacos
- Alfainterferona 2b (3, 5 e 10 MUI);
- 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).
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Fonte: Departamento de Relações com o Mercado. 

2014                                                  10.073.385

2015                                                11.245.952

2016                                               10.972.802

2017                                                9.395.423

2018                                                5.521.504

VOLUME TOTAL FORNECIDO DE

BIOFÁRMACOS (EM FRASCOS)

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

O Sistema de Gestão da Qualidade do Instituto 
investe na atualização permanente de processos 
em conformidade com os requisitos regulatórios 
vigentes, com o intuito de atender à população, 
por meio da fabricação de produtos com qualida-
de, segurança e eficácia.

Após sequência de eventos sobre o temário, em 
2018 ocorreu a 7ª Semana da Qualidade, pela 
busca da eficiência e melhoria contínua dos pro-
cessos, a disseminação da cultura da qualidade 
baseada em excelência e responsabilização de 
todos e aprimoramento da gestão.

Outra prioridade foi aprimorar a avaliação e 
monitoramento do Sistema de Gestão da Qua-
lidade. Para isso, foram implementados novos 
indicadores táticos e operacionais que servem de 
base para os indicadores estratégicos. Além disso, 
a avaliação passou a ser mensal.

Gestão de riscos à qualidade
Para identificar melhorias em produtos e 
processos, ressaltar tendências e determinar 
se as especificações de matérias-primas estão 
adequadas, em 2018 foi implementado o proces-
so de Revisão Periódica de Produto para o Kit 
NAT HIV/HCV/HBV, como piloto aos demais do 
segmento de kits para diagnóstico. 

Em relação às revisões periódicas dos sistemas 
HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditio-
ning) e águas, implementaram-se indicadores 
de monitoramento off-line e partículas viáveis 
de monitoramento ambiental no Sistema de 
Controle da Qualidade.

Nas revisões periódicas de vacinas, diluentes e 
biofármacos, foi implementado projeto piloto de 
análise multivariada para aquisição e análise 
de dados.

Por fim, foi ampliado o escopo do processo 
de gerenciamento de riscos, principalmente 
nos projetos de Parceria de Desenvolvimento 
Produtivo (PDP), transferência de tecnologia e 
pós-comercialização de kits para diagnóstico, 
dentre eles o kit NAT HIV/HCV/HBV.  

Farmacovigilância e tecnovigilância
O processo de reestruturação da farmacovigilân-
cia e tecnovigilância, diante de novos requisitos 
regulatórios para o cumprimento das Boas Prá-
ticas, implementação dos guias de The Interna-
tional Conference on Harmonisation of Technical 
Requirements for Registration of Pharmaceuti-
cals for Human Use (ICH) e execução de Safety 
Data Exchanges Agreements (SDEA), teve conti-
nuidade em 2018. 

Bio-Manguinhos iniciou investigação de casos 
suspeitos de falha vacinal com a vacina febre 
amarela em Minas Gerais, São Paulo, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro e Bahia. Esta iniciativa 
levou à realização de uma oficina em Brasília, 
promovida pelo Ministério da Saúde, para revi-
são dos critérios e diagnóstico de falha vacinal.

Foram avaliados cerca de 4.500 casos junto ao 
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), além de 
cerca de 7.250 casos de parceiros de transferência 
de tecnologia: um incremento de 230%.

SAÚDE PARA TODOS





INOVAMOS PARA
AVANÇAR

Protagonista no Complexo Industrial da Saúde, Bio-
Manguinhos contribui para os avanços na área de 
pesquisa, inovação e desenvolvimento de imunobiológicos. 
Desde 2008, o Instituto faz parte do Grupo Executivo 
do Complexo Industrial da Saúde (Gecis), coordenado 
diretamente pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de 
fomentar a cadeia produtiva nacional. 

Para manter esse papel e avançar no seu processo de inovação, 
o Instituto investiu no ano de 2018 cerca de R$ 69,6 milhões 
em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).
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ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO

Buscando estabelecer a visão global da inova-
ção, e de todos os seus processos e competências 
associados, e de forma a alavancar o processo 
de inovação e atingir melhores resultados, 
Bio-Manguinhos trabalha quatro dimensões 
em seu sistema de inovação: Estratégia, Gestão 
da Inovação, Competências Organizacionais e Fun-
ções de Apoio. Elas envolvem processos, funções e 
competências que precisam estar coordenados.

Esse modelo possui como premissas:
- A adoção do conceito de inovação aberta (open 
innovation) na estratégia de inovação; 

- A cadeia de inovação de Bio-Manguinhos como 
processo central;

- O estabelecimento de processos de gestão que 
suportem o avanço pelas etapas dessa cadeia 
de inovação;

- O fortalecimento de competências organizacio-
nais e funções de apoio que sustentem os proces-
sos de gestão da inovação e a cadeia de desenvol-
vimento propriamente dita.

ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO

A estratégia de inovação orienta a alocação de 
recursos e as decisões estratégicas para alavan-
car a inovação organizacional nas suas dife-
rentes áreas de negócio, seja aquela oriunda do 
desenvolvimento de novos produtos e serviços 
tecnológicos, seja a proveniente de novas solu-
ções institucionais ligadas à gestão e ao modelo 
de negócio corporativo. 

Ao definir uma estratégia de inovação, Bio-Man-
guinhos equilibra as abordagens para garantir 
a eficiente alocação dos recursos e mudanças 
comportamentais, a fim de permitir que a es-
tratégia de gestão da área de Desenvolvimento 
Tecnológico se desenvolva e amadureça, garan-
tindo seu êxito.

Gestão da Inovação
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.

Prospeção
Ao longo de 2018, o Instituto esteve em contato 
permanente com 41 empresas e instituições dos 
segmentos de biofármaco, diagnóstico e vacina, 
prospectando novas oportunidades de negócios.

Outro mecanismo utilizado para firmar par-
cerias é a Política de PDPs (Parcerias para o 
Desenvolvimento Produtivo), do Ministério da 
Saúde. Em 2018, 14 estão vigentes, sendo qua-
tro em fase de transferência de tecnologia e for-
necimento aos programas de saúde do governo 
(PDPs em fase III), nove em desenvolvimento e/
ou negociação de acordos com os parceiros pri-
vados (PDPs em fase II), além de uma que ter-
minou 2018 com a publicação no Diário Oficial 
da União do extrato do Termo de Compromisso 
pelo Ministério (PDP em fase I).

Gestão das Alianças Estratégicas
A gestão de alianças estratégicas preconiza a 
expansão das fronteiras da organização em que 
os recursos e ativos necessários para a conclusão 
de cada etapa da cadeia de inovação podem ser 
acessados por outras empresas por meio de par-
cerias e alianças, em um processo colaborativo.   
Tais parcerias geram não apenas troca de conhe-
cimentos e tecnologias no âmbito do Complexo 
Industrial da Saúde como também enriquecem 
a gestão e desenvolvimento de projetos, estudos 
clínicos, dentre outros. 

Gestão de Propriedade Intelectual, 
Licenciamento e Royalties
Trata-se de um processo fundamental que 
atende diretamente a cadeia de inovação de 
Bio-Manguinhos. As atividades relacionadas à 

GESTÃO DA 
INOVAÇÃO

Gestão das 
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Prospecção
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atuam diretamente nessa cadeia e que, por 
isso, compõem a gestão do processo da inova-
ção da organização.  

InovaBio
Criado em 2017, o InovaBio é uma iniciativa 
que apoia a pesquisa aplicada para o desen-
volvimento de novos produtos. Trata-se de um 
programa que fomenta, por meio de financia-
mento, a descoberta de novos alvos, aplicações, 
metodologias e competências. Dezoito projetos 
de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 
inovação em saúde, de pesquisadores de Bio-
-Manguinhos e outras unidades da Fiocruz, 
estão sendo apoiados pelo Instituto. 

gestão da propriedade intelectual e transferência 
de tecnologia são conduzidas, no Instituto, pelo 
Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT-Bio), que 
integra o Sistema Gestec-NIT da Fiocruz.

Em 2018, foi assinada a Licença de Patentes 
do anticorpo monoclonal murino anti-PBP2a 
(proteína de ligação à penicilina) de MRSA 
(Staphylococcus aureus resistente à meticilina) 
para a empresa EMD Millipore Corporation.

CADEIA DE INOVAÇÃO

As ideias inovadoras em Bio-Manguinhos 
percorrem diferentes fases, que vão desde a 
pesquisa aplicada até a pós-comercialização e 
englobam atividades de desenvolvimento tec-
nológico com marcos iniciais e finais definidos. 

Para gerenciar e relacionar a cadeia de inovação 
com a estratégia organizacional de Bio-Mangui-
nhos são necessários processos específicos que 

Fonte: Gerência de Projetos.

VACINAS BACTERIANAS

VACINAS VIRAIS

BIOFÁRMACOS 

REATIVOS PARA DIAGNÓSTICO

TOTAL

DESENVOLVIMENTO 
PRÉ-CLÍNICO

1

5

1

6

13

DESENVOLVIMENTO 
CLÍNICO

1

1

1

0

3

TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA

2

4

5

1

12

TOTAL

4

10

7

7

28

CARTEIRA DE PROJETOS VOLTADOS A PRODUTOS
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NOVOS PRODUTOS

A incorporação de um novo produto no portfólio de Bio-Manguinhos 
considera diversos fatores, como a nacionalização de tecnologias em 
prol da saúde pública e demandas com base no cenário epidemioló-
gico. Antes de uma vacina ser distribuída na rede pública de saúde 
ou um biofármaco ser aplicado em um paciente, há uma série de 
pré-requisitos e etapas pelos quais esses produtos passam, incluindo 
estudos clínicos.

Foram assinados cinco contratos para ofertar novos biofármacos e 
kits para diagnóstico com laboratórios de diferentes países: etaner-
cepte (PDP com Samsung Bioepis/Coreia do Sul e Bionovis/Brasil); 
kit para diagnóstico de zika, dengue e chikungunya (IgM/IgG), com 
possiblidade para outras arboviroses (transferência de tecnologia em 
parceria com Chembio/EUA) e microarranjos sólidos (codesenvolvi-
mento com Genomica/Espanha).

Atualmente, o Instituto conta com programas dedicados a vacinas, 
divididas em virais e bacterianas, e biofármacos. Cada um deles está 
diretamente associado a projetos e laboratórios específicos. 

Programa de Vacinas Virais
Dentre as atividades desenvolvidas no ano de 2018, o Programa de 
Vacinas Virais teve, na composição do seu portfólio, sete projetos: 
vacina febre amarela (inativada); vacina dupla viral (sarampo e ru-
béola); melhoria da vacina febre amarela (atenuada); vacina dengue 
(inativada); vacina febre amarela (subunitária); vacina zika (inativa-
da e quimérica 17D); e vacina zika (atenuada, recombinante).

Programa de Vacinas Bacterianas
Dentro do Programa de Vacinas Bacterianas de Bio-Manguinhos 
estão sendo desenvolvidas as vacinas meningocócica C (conjugada) 
e meningocócica multivalente ABCWY, incorporado ao Programa 

devido ao interesse do PNI 
para obtenção de uma vacina 
tetravalente conjugada para 
esses sorogrupos. 

Programa de Reativos 
para Diagnóstico
As iniciativas focadas em 
plataformas tecnológicas de 
testes rápidos com base em 
imunocromatografia e fluxo 
lateral, ensaios moleculares 
baseados em PCR em tempo 
real e multitestes sorológicos, 
com ênfase em paralelismo, 
microesferas e microarranjos 
são as tecnologias utilizadas 
nos kits de diagnóstico de 
Bio-Manguinhos.

Os projetos que compõem a 
carteira do Programa de Rea-
tivos para Diagnóstico colocam 
Bio-Manguinhos na fronteira 
do conhecimento no segmento 
de diagnóstico. 

São eles:
- Multiteste baseado na pla-
taforma de microarranjos líqui-
dos, em que foram reiniciadas 
as etapas de automação do 
ensaio e de organização do es-
tudo piloto, a fim de viabilizar 
a primeira fase da avaliação 
externa do produto;
- Teste Molecular ZDC automa-
tizado, que foi finalizado com 
sucesso, representando um 
marco para o Instituto e um 
grande benefício para a rede de 
laboratórios públicos de saúde, 
que passa a contar com um 
diagnóstico mais preciso para 
zika, dengue e chikungunya;
- Kit NAT Plus, que busca in-
cluir um quarto alvo ao teste: 
a malária. A decisão levou em 
conta as características epide-
miológicas do Brasil e as de-
mandas da Coordenação Geral 
de Sangue e Hemoderivados e 
da hemorrede nacional.

Fonte: Assessoria de Planejamento e Organização, com base no relatório de 
gastos do Núcleo de Análise Financeira.
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Investimento em P&D / receita total
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Programa de Biofármacos
Caracterizado por uma constante busca de novos 
conhecimentos e tecnologias para impulsionar a 
incorporação de produtos de ponta, Bio-Mangui-
nhos tem, em sua área de desenvolvimento tecno-
lógico, um programa dedicado aos biofármacos. 

Dois projetos fazem parte do portfólio do Pro-
grama: alfapeginterferona 2b humana (recom-
binante) e anticorpo monoclonal humanizado 
anti-MRSA.

Além destas iniciativas para melhorar e acelerar 
o processo de desenvolvimento de biofármacos, o 
Programa tem investido em iniciativas tecnológi-
cas para alimentar a carteira com novos projetos 
no futuro, quando atingirem grau de maturidade 
suficiente, tanto do ponto de vista técnico quanto 
da viabilidade econômica. 

PARCERIAS

Bio-Manguinhos possui ampla experiência em 
processos de transferência de tecnologia, tendo 
sido a primeira instituição pública nacional a 
adotar este modelo, no final da década de 1990, 
visando à rápida incorporação de imunobiológicos 
demandados pelo governo e, ainda, permitindo o 
desenvolvimento nacional. 

A partir da incorporação de tecnologias de ponta, 
é possível aumentar a capacitação do país através 
do estabelecimento de competências e do desen-
volvimento de toda a cadeia produtiva nacional. 
Este modelo, posteriormente, serviu de base para 
a atual Política de PDP.

Projetos de transferência de tecnologia
Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (vírus inativado)
Vacina recomendada pela Organização Mundial 
de Saúde para os países certificados livres do 
poliovírus selvagem, como o Brasil.

Em fase II, o projeto obteve em 2018 o certificado 
de condições técnico-operacionais (CTO) da área 
da expansão do Centro de Processamento Final, 
onde ocorrerá o processamento final da vacina.

Vacina sarampo, caxumba e rubéola (TVV)
Esse projeto encontra-se em fase final. Em 2018, 
foram produzidos três lotes de consistência das 
suspensões virais de sarampo e caxumba e dois 
lotes de consistência de rubéola. A vacina total-
mente nacionalizada está prevista para o segundo 
semestre de 2019.
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Vacina rotavírus humano 
(atenuada)
Em 2009, a Organização 
Mundial de Saúde recomen-
dou a inclusão da vacina 
rotavírus nos programas 
nacionais de imunização. 
Essa vacina já é fornecida ao 
Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI) do Ministério 
da Saúde com rótulo e emba-
lagem de Bio-Manguinhos. 
A previsão é que o Instituto 
supra 100% da demanda do 
PNI pela vacina em 2019.

Vacina pneumocócica 
10-valente (conjugada)
Em relação aos avanços para 
a produção dessa vacina, em 
2018 Bio-Manguinhos obte-
ve o registro de Condições 
Técnico-Operacionais (CTO) 
por parte da Anvisa para a 
nova área de formulação do 
Centro de Processamento 
Final (CPFI), tornando essa 
área liberada para a absorção 
da etapa de formulação. 

O Instituto também recebeu o 
Certificado de Qualidade em 
Biossegurança (CQB) para 
as áreas de fermentação e de 

purificação do Centro de Processamento de Antígenos Bacterianos. 
Além disso, ao longo do ano aconteceram treinamentos de equipes da 
unidade nas instalações da GSK, laboratório parceiro neste projeto.

Biofármaco alfaepoetina 
Biofármaco disponibilizado no Sistema Único de Saúde, já teve 
todas as etapas da absorção de tecnologia incorporadas por Bio-
-Manguinhos. Em 2018 a operação esteve concentrada na área de 
expansão do Centro de Processamento Final (CPFI) para produção 
dos lotes de consistência de formulação das apresentações de 2.000 
UI, 4.000 UI e 10.000 UI, necessária para inclusão do CPFI como 
novo local de fabricação (formulação).



Neste sentido, no período de maio a dezembro 
de 2018, foi realizado o Site Acceptance Test 
(SAT) do sistema de biorreação.  

No que tange aos estudos clínicos, a fase IV foi 
finalizada, considerando a imunogenicidade da 
molécula recombinante presente no produto. 

Parcerias para o Desenvolvimento 
Produtivo (PDPs)
Por meio de PDPs, Bio-Manguinhos espera 
contribuir expressivamente na garantia do 
acesso da população a biofármacos de alto valor 
agregado, utilizados no tratamento de doenças 
reumáticas e oncológicas, em terapia de algu-
mas doenças raras, bem como na oferta da va-
cina tetravalente viral. O fornecimento destes 
produtos ao SUS, com redução progressiva do 
preço para o Ministério da Saúde, gera econo-
mia ao governo e amplia o acesso da população 
a insumos de qualidade. 

Vacina tetravalente viral
A varicela, ou catapora, é uma infecção viral 
causada pelo vírus Varicela-Zoster. É uma do-
ença aguda e altamente contagiosa que afeta o 
mundo todo.

Considerando a importância da vacinação e o 
caráter estratégico da produção nacional da 
vacina, em atendimento à demanda do Minis-
tério da Saúde, Bio-Manguinhos incorporou o 
componente varicela à vacina sarampo, caxum-
ba e rubéola (tríplice viral), de modo a garantir 
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o fornecimento da vacina tetravalente viral 
(sarampo, caxumba, rubéola e varicela) para o 
Programa Nacional de Imunizações (PNI). 
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Parcerias e 
acordos ampliam 

a capacidade 
de oferta de 

novos e melhores 
produtos no SUS 
fazendo com que 
Bio-Manguinhos 

cumpra seu papel 
no âmbito da 

saúde pública.

100% da demanda das secretarias estaduais no âmbito do SUS, 
cumprindo com o aumento de 4,7% na demanda do produto, 
garantindo a regularidade na distribuição do medicamento e 
evitando a interrupção do tratamento dos pacientes no âmbito do 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. 

Biofármaco betainterferona 1a 

Voltado para o tratamento da esclerose múltipla, a betainterfe-
rona 1a é considerada droga de primeira escolha pelo Protocolo 
Clínico de Diretrizes Terapêuticas (PCDT). 

O arranjo produtivo desta PDP, assinada com Merck/Serono e Bio-
novis, estabelece que Bio-Manguinhos é responsável pelo processo 
de armazenamento e distribuição do produto e produção do princí-
pio ativo, enquanto o parceiro privado nacional (Bionovis) realiza o 
processamento final (formulação, envase e embalagem secundária). 

Biofármaco infliximabe
O infliximabe é um biofár-
maco indicado para o trata-
mento de pacientes adultos e 
pediátricos com doenças au-
toimunes, tais como doença 
de Crohn, artrite reumatoi-
de, espondilite anquilosante, 
artrite psoriática, colite ulce-
rosa e psoríase. Esse projeto 
é estratégico para o SUS 
devido à  importância do 
medicamento no tratamento 
de doenças contempladas nos 
Protocolo Clínico de Diretri-
zes Terapêuticas publicados 
pelo Ministério da Saúde. 

Processado nacionalmente com 
a embalagem de Bio-Mangui-
nhos, esse biofármaco é distri-
buído às secretarias estaduais 
de saúde.

Para a quarta etapa do 
processo de transferência de 
tecnologia, o Instituto vem 
se preparando através da 
absorção dos conhecimentos 
necessários para o processa-
mento final.  

Em 2018, Bio-Manguinhos 
mais uma vez atendeu à 
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Biofármaco alfataliglicerase 
Alfataliglicerase é um biofármaco indicado para 
a terapia de reposição enzimática contínua, em 
pacientes adultos e pediátricos diagnosticados 
com doença de Gaucher Tipo I. Esta é uma doen-
ça genética rara na qual o indivíduo nasce com 
uma deficiência na produção da enzima glucoce-
rebrosidase. Trata-se de um biofármaco produzi-
do em plataforma vegetal.

No ano de 2018, foi feito um trabalho de aproxi-
mação com médicos e pacientes para apresentar 
o medicamento, bem como sua eficácia e segu-
rança. Considerando que o mercado de doenças 
raras é extremamente restrito e com atuação de 
grandes farmacêuticas, foram obtidos resulta-
dos positivos nesse ano. De janeiro a dezembro, 
houve um aumento de 72 para 118 pacientes que 
usam o medicamento.

Biofármaco etanercepte
Foi firmado, em dezembro de 2018, acordo para 
transferência de tecnologia do biofármaco eta-
nercepte com a sul-coreana Samsung Bioepis e a 
farmacêutica nacional Bionovis. 

Considerado estratégico pelo Ministério da Saú-
de, esse medicamento se junta ao infliximabe, 
na carteira de biofármacos do Instituto, para 
tratar artrite reumatoide. O fornecimento será 
iniciado em 2019. 
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INFORMAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E 

TRANSPARÊNCIA
Conteúdos adequados que dialoguem com cada um dos 
diferentes públicos, informando o andamento de atividades, 
projetos e parcerias de interesse coletivo. Dessa forma, 
Bio-Manguinhos promove a transparência e dissemina 
informações de relevância, em consonância com a Política de 
Comunicação da Fiocruz. Canais de interlocução e consulta 
aos dados institucionais são disponibilizados a cidadãos, em 
cumprimento a Lei de Acesso à Informação (LAI).
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RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

Em 2018, o Instituto realizou 9.171 atendi-
mentos por meio do Serviço de Atendimento 
ao Cliente: 3.348 relacionados a biofármacos, 
1.173 sobre vacinas e 4.498 para a linha de 
kits para diagnóstico. Outros 152 registros não 
estavam relacionados a produtos, abarcando 
desde solicitações de entrevista até o esclare-
cimento sobre doenças. 3.601 foram exclusi-
vamente para o kit NAT HIV/HCV/HBV. Os 
atendimentos englobam toda a plataformna 
de serviços, até mesmo backup de informações 
em computadores. Das ocorrências, 90% foram 
resolvidas dentro dos prazos.

A interação com a área de Farmacovigilância 
e Tecnovigilância resultou no registro de 2.660 
notificações de eventos adversos, a maioria 
sobre as ações de vacinação contra a febre 
amarela, frente à situação epidemiológica na-
cional que demandou a vacinação de milhões 
de pessoas.

COMUNICAÇÃO INTEGRADA

Em 2018, Bio-Manguinhos realizou Pesquisa 
de Comunicação com quase 800 funcionários e 
também com o público externo, por meio do seu 
site. Substituição dos materiais impressos por 
digitais, reforço da presença nas mídias sociais, 
ampliação do relacionamento com públicos 
externos e investimentos na comunicação 
audiovisual foram alguns dos apontamentos 
recebidos. Em paralelo, houve análise das 
métricas dos meios de comunicação.

Em conjunto, essas iniciativas, além de 
um extenso benchmarking, subsidiaram a 
elaboração do novo Plano de Comunicação do 
Instituto - alinhado aos princípios da Política 
de Comunicação da Fiocruz.

O site do Instituto divulga informações precisas 
que ajudam a evitar boatos e fake news. É fonte 
segura a um público que, em sua maior parte, 
busca informações sobre doenças, formas de 
prevenção e como tratá-las.

Fonte: Assessoria de Comunicação.

ACESSOS AO SITE

ATENDIMENTO À IMPRENSA

VISITANTES ÀS INSTALAÇÕES

ASSINANTES DA PÁGINA DO FACEBOOK

2014

868 MIL

72

45

2.766

2015

2,2 MILHÕES

78

21

4.077

2016

4,3 MILHÕES

148

16

6.170

2017

4,5 MILHÕES

218

58

7.715

2018

3,8 MILHÕES

247

100

10.800

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE



Em 2018, os principais assuntos buscados na 
página eletrônica foram febre amarela, sarampo 
e caxumba. Além do Brasil, o meio recebeu 
visitantes de 186 países, com destaque para 
Portugal, Moçambique, Estados Unidos e Angola. 
Foi iniciado o projeto de reformulação do site, 
com novos layout, arquitetura da informação 
e conteúdos. Em 2018, após um período de 
crescimento contínuo no número de visitantes, 
o site de Bio-Manguinhos registrou pequena 
redução no número de acessos: 3,8 milhões.

A fanpage no Facebook encerrou o ano com 
10.800 curtidas, alta de 28,5% frente a 2017, 
com 3.084 novas adesões - o dobro do ganho 
registrado no ano anterior. 

O resultado é relevante pelo fato de ser 
crescimento orgânico em um período no qual o 
Facebook perde usuários ao redor do mundo. 
Em 2018 foram 1.175 postagens no total. A de 
maior alcance foi sobre a baixa cobertura em 
312 municípios brasileiros em relação à vacina 
de poliomielite, que apresentaram cobertura 
abaixo de 50%.

Bio-Manguinhos fez 247 atendimentos à 
imprensa, em grande parte sobre a febre 
amarela. O total significa aumento de 11,7% 
em relação ao número de atendimentos 
de 2017. Foi organizado ainda workshop 
para jornalistas sobre a febre amarela, 
buscando atualizá-los sobre o tema, em 
parceria com outras unidades da Fiocruz. O 
relacionamento com a mídia é um dos pilares 
da transparência institucional.

O ministro da Saúde, Gilberto Occhi (à esquerda), visitou as instalações do Instituto

O IV Seminário Anual Científico Tecnológico reuniu 
cientistas, pesquisadores e instituições de pesquisa

ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
EM EVENTOS

No que tange à organização de eventos 
científicos, a sexta edição do Seminário Anual 
Científico e Tecnológico do Instituto, em maio, 
na sede da Firjan, teve como objetivo primordial 
estimular o desenvolvimento tecnológico, a 
integração entre cientistas e pesquisadores, 
brasileiros e estrangeiros, e instituições de 
pesquisa para dar visibilidade à produção 
científica brasileira. 

INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
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Além da realização de quatro workshops pré-
-evento, houve apresentação oral de 16 pôste-
res científicos e debates sobre febre amarela, 
novas vacinas, edição genética e aceleração de 
projetos da indústria biofarmacêutica, dentre 
outros temas. 

Nesta edição, também foi discutido um tema que 
ganhou bastante espaço recentemente: as fake 
news e os desafios da comunicação científica.

Em Fortaleza (CE), Bio-Manguinhos organizou 
o II Encontro sobre Tendências Tecnológicas em 
Plataformas Vegetais (ETPV), reunindo grupos 
de pesquisa e empresas que atuam nesse tipo 
de plataforma, no Brasil e no exterior, para de-
bater as principais tendências e desafios nesse 
segmento, e promover redes de colaboração e 
oportunidades de parcerias.

A representação institucional e a participação 
em eventos com montagem de estandes ou 
presença em espaços da Fiocruz, do Ministério 
da Saúde ou de parceiros tecnológicos voltou a 
crescer, alcançando quase 30 participações, com 
destaque para as presenças na Bio Internatio-
nal Convention (Boston, EUA); 12º Congresso 
Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrascão), que 
aconteceu no Campus Manguinhos e teve amplo 
apoio, além da Fiocruz, também do Instituto; 
Alfataliglicerase - Evento Internacional (Salva-
dor/BA); 54° Congresso da Sociedade Brasileira 
de Medicina Tropical (Olinda/PE); 12º Congres-
so Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrascão), que 
aconteceu no Campus Manguinhos e teve amplo 
apoio, além da Fiocruz, também do Instituto, 
onde foi montada a sala de imprensa; XX Jorna-
da Nacional de Imunizações (Rio de Janeiro/RJ) 
e XXXV Congresso Brasileiro de Reumatologia 
(Rio de Janeiro/RJ); XXII Congresso Internacio-
nal de Genética (Foz do Iguaçu/PR).

Além de participar destes, o Instituto organi-
zou ainda a Semana da Qualidade para seus 
colaboradores; e a Oficina Técnica Nacional 
NAT Brasileiro junto à hemorrede pública. 
Este último reuniu, durante três dias, repre-
sentantes dos 14 hemocentros públicos do 
país para troca de experiências, atualização 
técnica e científica e aproximação com os 
sítios testadores.

Em 2018, o Instituto recebeu 100 visitantes, 
entre autoridades de saúde, governantes, parla-
mentares, estudantes e parceiros. Dentre eles, 

Carla Domingues, coordenadora do PNI/MS palestra 
no Encontros do Conhecimento em Bio-Manguinhos

Foram apresentados 5.653 comunicações científicas, 
de mais de 3 mil instituições. Mais de 120 atividades 
científicas aconteceram em 22 espaços do campus

Fiocruz sediou o 12º Congresso Brasileiro de Saúde 
Coletiva, com participação do Instituto
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estiveram na instituição o então ministro da 
Saúde Gilberto Occhi, a ex-presidente do Chile 
Michelle Bachelet e presidentes de associações 
de pacientes e sociedades médicas.

GERENCIANDO CONHECIMENTO

Considerado o principal ativo do século XXI, o 
conhecimento é uma das bases para o cresci-
mento institucional, representando vantagem 
competitiva. Nesse sentido, a adoção de práti-
cas de gestão do conhecimento permite incor-
porá-lo de forma definitiva nas pessoas, proces-
sos e sistemas, agregando valor aos produtos 
e serviços a partir dos conhecimentos gerados 
pela organização. É com esse objetivo que Bio-
-Manguinhos tem direcionado suas iniciativas 
para a melhoria da gestão do conhecimento 
institucional. Foram definidas como prioridade 
a ênfase no Acesso e Proteção da Informação e 
Conhecimento, onde estão englobadas a ade-
quação à Lei de Acesso à Informação (LAI) e a 
segurança da informação. 

No período 2017 e 2018, foram implementadas 
como iniciativas de rotina, as pesquisas e visitas 
(acadêmicas e de benchmarking), assim como 
o monitoramento, gestão e disseminação das 
bases analíticas institucionais, reformulação dos 
Encontros e o fortalecimento do repositório Arca, 
especialmente em Bio-Manguinhos. 

No ano de 2018, foi retomado o trabalho de 
Acesso e Proteção da Informação e do Conheci-
mento, devido à reformulação da Segurança da 
Informação e da implantação do projeto piloto 
da LAI. Foram recebidas, em 2018, 24 solicita-
ções de acesso às informações internas.

O projeto piloto de implantação da LAI em 
Bio-Manguinhos, proposto pela Comissão 
Permanente de Acesso à Informação (CPAI) 
da Fiocruz, teve cronograma e plano de ação 
aprovados. Esse projeto foi implementado com 
o objetivo de fortalecer a transparência ativa e 
passiva e capacitar colaboradores no processo 
de classificação de informações sigilosas.

A fim de estimular a busca de informações de 
apoio estratégico à prospecção científica e téc-
nica, foi adquirido um software de dados e duas 
bases analíticas. Outra novidade de 2018 foi o 
projeto Incentivo à Produção do Conhecimento 
Científico, para fortalecer a disseminação do 
conhecimento científico produzido por Bio-Man-

guinhos para a sociedade, em especial, de seu 
setor e de seu mercado de atuação, e a criação 
de um grupo de Redes Científicas, formado por 
diferentes áreas da unidade para discutir for-
mas de incentivar a produção científica interna.

A série de 14 palestras do Encontros do Conhe-
cimento, em suas linhas Conexão Tecnológica 
e Governança e Gestão, teve a participação de 
mais de 500 pessoas. A iniciativa compartilha e 
dissemina conhecimentos relacionados à indús-
tria farmacêutica e de biotecnologia, por meio de 
palestras de especialistas. 

TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA 
DA INFORMAÇÃO  

Visando oferecer soluções que facilitem o acesso 
à informação e o fluxo de dados, além de garan-
tir a sua confiabilidade, o uso de softwares e fer-
ramentas de automação no âmbito da tecnologia 
da informação é fundamental nas organizações. 
E não é diferente em Bio-Manguinhos. Por meio 
dessa filosofia, foram adquiridos, em 2018, uma 
série de sistemas para garantir a segurança da 
informação, como proteção do conteúdo que é 
armazenado no site de Bio-Manguinhos.

No que se refere às ações de infraestrutura, fo-
ram implementados a Hiperconvergente (Hyper 
Converged Infrastructure – HCI), que propor-
cionou a integração dos principais componentes 
de TI, servidores, armazenamento e elementos 
de rede em um único lugar, fornecendo um ge-
renciamento simplificado e melhor desempenho.

No quesito melhoria de sistemas, o BioForm 
teve seus módulos de congelamento de dados e 
assinatura digital concluídos, propiciando mais 
controle e segurança das informações. Além dis-
so, foi criado um site (www.bioform.gov.br), para 
divulgação de informações e formas de disponi-
bilização do BioForm para outros órgãos.

O BioForm é o primeiro sistema de relato de 
casos online em pesquisas clínicas oferecido por 
Bio-Manguinhos, possibilitando a gestão de es-
tudos clínicos com as devidas aprovações éticas 
e regulatórias em um modelo web.

INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA





RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL
Para Bio-Manguinhos, saúde pública anda junta com o 
desenvolvimento socioambiental. Ambos são compromissos 
estratégicos e visíveis nas atividades, com iniciativas 
sustentáveis que vão além das normas regulatórias. 

O Instituto possui rotinas industriais que demandam 
controle ambiental para evitar possíveis impactos 
gerados por seus processos operacionais. Além dessas 
iniciativas, Bio-Manguinhos dialoga com a sociedade, 
contribuindo nos últimos anos para o desenvolvimento 
sustentável de comunidades vizinhas não só do Campus 
Manguinhos, como de suas futuras instalações em 
Eusébio (CE) e Santa Cruz (RJ).
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Fonte: Assessoria de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente.

RESÍDUOS RECICLADOS EM BIO-MANGUINHOS

Resíduo químico (Kg)

Vidro (Kg)

Lixo comum (Kg)

Perfurocortante (Kg)

Papel para reciclagem (Kg)

Plástico para reciclagem (Kg) 

Resíduos de embalagem (Kg)

Metal (Kg)

Pilhas e baterias (Kg)

Óleo de máquinas (m3)

Lâmpadas (unid)

Material eletrônico (unid)

2014

23.044

85.050

109.700

3.045

6.374

6.973

4.541

1.226

109

1.005

5.900

6.100

2015

14.380

91.800

105.650

2.513

6.384

9.895

5.936

1.287

168

640

3.850

3.850

2016

22.007

50.350

116.500

1.025

9.131

13.164

2.859

2.131

158

670

5.496

4.448

2017

19.537

51.575

113.500

1.180

7.331

20.851

4.399

1.918

1.042

1.300

5.829

161

2018

17.687

64.000

197.550

51.863

33.404

15.440

2.575

3.020

641

4.350

4.513

472

GESTÃO AMBIENTAL

A gestão ambiental em 
Bio-Manguinhos garante 
o tratamento e correto 
descarte de resíduos. Em 
2018, iniciou-se a atualização 
do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos e Serviço de 
Saúde (PGRSS). Começou 
ainda a criação do modelo de 
classificação de todo ciclo de 
descarte de resíduos. 

No ano, o destaque foi o 
crescimento da quantidade 
de resíduos perfurocortantes 
reciclados, em relação ao ano 
anterior. Houve um incremento 
de mais de 50 mil quilos 
de resíduos tratados. Esse 
aumento expressivo é explicado 
pela nova resolução da Anvisa 
(RDC 222/18), que revogou a 
RDC 306, classificando todos 
os resíduos perfurocortantes, 
independentemente de tratados 
(autoclavados) ou não.

Em Bio-Manguinhos, a 
gestão ambiental passa 
ainda pela conscientização 
ambiental, motivação e 
comunicação extensivos 
a toda à instituição, 
relacionados ao 
gerenciamento de resíduos e 
aos 3 R’s (Reduzir, Reutilizar 
e Reciclar). Em atendimento 
à Diretriz 1310 – R7 do 
Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea) – Sistema 
de Manifesto de Resíduos, 
foram 163 manifestos 
em 2018, garantindo a 
correta destinação de 
resíduos. No mesmo ano, 
foi promovida a Semana do 
Meio Ambiente, quando os 
colaboradores receberam 
informações nutricionais, 
incluindo o reaproveitamento 
sustentável dos alimentos. 

O Instituto também promoveu a Oficina de Compostagem, que 
teve exposição prática e teórica de técnicas de reciclagem, que 
utiliza resíduos orgânicos para transformá-lo em adubo e contou 
com a presença dos participantes do projeto social Crescendo 
com Manguinhos, além dos colaboradores. 

Já através do Teatro Ambiental, jovens do Somar apresentaram 
peça teatral abordando o tema 3 R’s. Por fim, uma gincana de 
recicláveis arrecadou materiais para reciclagem. 
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Oficina de compostagem

Tetro ambiental

BIO-MANGUINHOS E 
A COMUNIDADE

Somar aos projetos das 
comunidades vizinhas da 
Fiocruz, diminuir diferenças, 
multiplicar voluntários e 
dividir conhecimentos são as 
premissas que conduzem o 
trabalho da Responsabilidade 
Socioambiental de Bio-Man-
guinhos (Somar). Desde 2008, 
o objetivo é dar respostas 
proativas aos desafios vivi-
dos pela população vizinha à 
Fiocruz, representando mais 
um instrumento de atuação 
engajada de Bio-Manguinhos 
nas questões de desenvolvi-
mento sustentável. 

O Somar sensibiliza a força de 
trabalho de Bio-Manguinhos 
para a responsabilidade socio-
ambiental. A cada campanha, 
os colaboradores têm uma 
oportunidade de fortalecer 
iniciativas e propor ações.

As ações desenvolvidas pela 
Responsabilidade Socioam-
biental de Bio-Manguinhos se 
articulam com os propósitos 
da Coordenação de Cooperação 
Social da Fiocruz. O trabalho 
integrado fortalece o diálogo 
entre as unidades fomentando 
a colaboração participativa nas 
ações socioambientais. 
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O curso de informática para 
pais e responsáveis com certifi-
cação pelo Centro Universitário 
Augusto Motta (Unisuam) aten-
deu a seis pessoas em 2018, ofe-
recendo aulas sobre programas 
de edição de texto, montagem 
de planilhas e apresentações, 
além de uso de internet com 
e-mails e redes sociais.

Todo o projeto está em processo 
de reformulação, com a inser-
ção de estudos de robótica, 
direitos humanos e cidadania, 
o que implicará inclusive na 
mudança do seu nome. Em 
2019, passará a se chamar 
Projeto Ações de Responsabi-
lidade Socioambiental, com 
atividades que englobarão 
três públicos distintos: 10 a 13 
anos, em que serão trabalha-
das as ações do Crescendo com 
Manguinhos; 14 a 21 anos, em 
que serão trabalhadas ações 
com a Oficina do Empreen-
dedor; e Oportunidades para 
Adultos, em que as atividades 
serão voltadas para indivíduos 
com mais de 18 anos.

O objetivo será promover  ativi-
dades socioculturais pautadas 
na atenção à saúde integral, 
através de uma metodologia ba-
seada em unidades temáticas, 
sendo estas:

Projeto Crescendo com Manguinhos
Independentemente do ambiente onde esteja inserido, para que 
o indivíduo desenvolva toda sua potencialidade, é de vital impor-
tância ter uma saúde plena, onde os fatores biopsicossociais sejam 
preservados e trabalhados de forma que a cidadania possa ser exer-
cida. O Projeto Crescendo com Manguinhos desenvolve um conjunto 
de ações, baseado em uma pedagogia empreendedora, com o propó-
sito de atender o jovem de forma integral, procurando abranger os 
conceitos de saúde, bem-estar físico, psíquico e social, não só com os 
jovens, mas também com seus pais e responsáveis.

Dentre os temas, meio ambiente, hábito de leitura, inclusão digi-
tal, cidadania, cultura e esportes são abordados com moradores de 
Manguinhos de 10 a 13 anos.

A Oficina do Empreendedor é uma estratégia didática para o de-
senvolvimento da capacidade empreendedora de seus participan-
tes. Surgiu diante da necessidade de dar continuidade ao trabalho 
realizado no Crescendo com Manguinhos, através da transição 
que se apoia no convite ao jovem a agir de maneira consciente e 
independente. Participam da Oficina jovens moradores de Man-
guinhos, na faixa etária de 14 a 21 anos. Alguns temas abordados 
são, por exemplo, elaboração de currículo, marketing pessoal, 
empreendedorismo, entre outras.

Fonte: Projeto de Responsabilidade Socioambiental.

BENEFICIADOS PELO PROJETO CRESCENDO 

COM MANGUINHOS 

Jovens atendidos

Pais e responsáveis

TOTAL

2014

50

100

150

2015

44

88

132

2016

50

100

150

2017

50

100

150

2018

50

100

150
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No âmbito Crescendo com Manguinhos: Vida, 
Tecnologia e Sociedade, esta complementada pelas 
unidades temáticas: Ação e Criação, Eu e o Mundo, 
Espaço Ágora e Grupo de Estudos;

Na Oficina do Empreendedor: Empreendedorismo, 
Informática e Vocação e Qualificação; Nas Opor-
tunidades para Adultos: curso de Informática; 
Dobradinha Empreendedora; Oficina Artística; e 
atividade física.

Programa de Vocação Científica 
Bio-Somar
Em parceria com a Escola Politécnica de 
Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) foi 
implementado em 2008 o Programa de Voca-
ção Científica em Bio-Manguinhos, o Provoc 
Bio-Somar, atendendo jovens estudantes do 
ensino médio residentes em comunidades de 
maior vulnerabilidade social.

Cada aluno possui um plano de trabalho ela-
borado pelo orientador, que é colaborador de 
Bio-Manguinhos. Ao final das fases do pro-
grama, o estudante apresenta um pôster na 
Semana de Iniciação Científica da Fiocruz.
Em 2018, o Programa atendeu 5 adolescentes 
em Bio-Manguinhos.

Campanhas de sensibilização
As campanhas são realizadas a partir de 
necessidades pontuais ou do calendário pre-
estabelecido, estimulando a solidariedade dos 
funcionários do Instituto e a sensibilização para 
campanhas socioambientais.

Em 2018, foram realizadas quatro campanhas 
de arrecadação. Em fevereiro, para arrecadas 
itens para famílias de Manguinhos que tinham 
sofrido perdas recentes devido a fortes chuvas 
ocorridas na localidade. Foram arrecadados mais 
de 1.700 itens, entre água, alimentos, roupas, 
fraldas e itens de higiene pessoal. Em junho, a 
Campanha do Agasalho foi lançada beneficiando 
o Projeto RUAS, que atende pessoas em situa-
ção de rua, que recebeu 317 roupas de frio para 
adultos. Para a ONG Alfa, que distribui doações 
para diversas iniciativas no Estado do Rio de 
Janeiro, foram destinadas 85 peças de roupas 
infantis e 17 guarda-chuvas foram enviados para 
uma iniciativa que utiliza o tecido de guarda-
-chuvas usado na confecção de capas de chuva 
para pessoas em situação de rua. Na Campanha 
do Brinquedo, que ocorre sempre entre o fim de 

setembro e começo de outubro, foram arrecada-
dos 404 brinquedos novos e usados, distribuídos 
na Comunidade do Amorim, em Manguinhos, 
e na Casa de Apoio à Criança com Câncer São 
Vicente de Paulo. Para esta última, nesta 
mesma campanha, também foram doados 108 
quilos de alimentos e 96 livros infantis. Em de-
zembro, o Somar representou Bio-Manguinhos 
na Campanha Natal sem Fome organizada 
pela Fiocruz. Foram arrecadados em Bio-Man-
guinhos 169 quilos de alimentos, além de 95 
brinquedos e 42 itens de higiene pessoal. Em 
toda a Fiocruz, foi arrecadada 1,3 tonelada de 
alimentos nesta campanha.

Em celebração ao Dia Nacional do Doador Vo-
luntário de Sangue (25 de novembro), Bio-Man-
guinhos promoveu ação de coleta de sangue em 
parceria com o Hemorio e Núcleo de Saúde do 
Trabalhador da Fiocruz. Ao todo, 98 voluntários 
se cadastraram para doar, resultando em 78 
bolsas de sangue coletadas.

Anualmente, o Instituto promove 
campanha de doação de sangue em 
parceria com o Hemorio





INTRODUÇÃO

Bio-Manguinhos é uma instituição parte do Ministério 
da Saúde que garante o acesso à insumos estratégicos 
de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças 
aos brasileiros. O Instituto se apoia em valores como 
excelência, qualidade e transparência para cumprir sua 
missão, com doses diárias de comprometimento, dedicação 
e profissionalismo, além de uma gestão que oferece as 
melhores práticas para alcançar uma eficiência que resulte 
em um Sistema Único de Saúde mais forte e que atenda às 
necessidades da sociedade.

PREPARAMOS 
NOSSO FUTURO
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GESTÃO DE PESSOAS

O maior patrimônio de uma 
organização são as pessoas. 
Em Bio-Manguinhos, são 
quem permitem ao Insti-
tuto crescer, se consolidar 
e avançar. Dessa forma, a 
valorização dos funcionários 
acontece por meio de diversas 
iniciativas, que promovem de-
senvolvimento, qualificação, 
engajamento e segurança no 
ambiente trabalho.

A gestão de pessoas por com-
petências foi adotada como 
uma forma eficaz de captar, 
desenvolver e gerir os recur-
sos humanos da organização, 
objetivando melhores resul-
tados, um ambiente propício 
à inovação e um clima orga-
nizacional mais colaborativo. 
Como elemento central está 
o Modelo de Gestão do De-
sempenho por Competências, 
que reflete os comportamen-
tos, habilidades e atitudes 
necessárias para viabilizar a 
estratégia institucional.

Perfil dos colaboradores
Bio-Manguinhos conta com 
1.696 funcionários, número 
5% maior que o de 2017. Par-
te desse aumento é resultado 
da estratégia de contratação 
temporária de prestadores 
de serviço para projetos ou 
iniciativas específicas. O Ins-
tituto reúne em seu quadro 
profissionais com quatro tipos 
de vínculos: servidores públi-
cos, terceirizados, bolsistas e 
estagiários.

Sendo uma organização de 
grande porte e considerando 
o número de funcionários, há 
uma diversidade de perfis, 
formações e conhecimentos. 
A soma cria um conjunto de 
pessoas que fazem o Instituto 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos.

Fonte: Departamento de Recursos Humanos.

Servidores

Terceirizados

Bolsistas

Estagiários                                   

TOTAL

< 30 anos

30 a 50 anos

> 50 anos

TOTAL

Homem 
Mulher

Homem 
Mulher

Homem 
Mulher

Homem 
Mulher
Geral

2014

177 
177

529
488

131
90

837
755

1.592

2015

159 
151

559
531

128
87

846
769
1.615

2016

152
162

533
570

96
137

781
869

1.650

2017

121
114

586
548

151
94

858
755
1.614

2018

116
129

616
564

161
110

893
803
1.696

2014

265

1.293

34

-

1.592

2015

254

1.323

38

-

1.615

2016

232

1.374

28

16

1.650

2017

214

1.361

21

18

1.614

2018

209

1.429

41

17

1.696

Fonte: Departamento de Recursos Humanos.

Ensino médio

Nível superior

Especialização

Mestrado

Doutorado                                   

TOTAL

2014

702

306

314

198

72

1.592

2015

668

303

347

208

89

1.615

2016

690

287

354

220

99

1.650

2017

642

295

351

218

108

1.614

2018

675

304

375

227

115

1.696

QUALIFICAÇÃO DOS COLABORADORES

COLABORADORES POR FAIXA ETÁRIA E GÊNERO

COLABORADORES POR VÍNCULO



avançar. Em relação à faixa etária, percebe-se 
uma maior concentração de colaboradores en-
tre 30 e 50 anos (69,5%). Já quanto ao gênero, 
observa-se que 52,6% da força de trabalho são 
homens e 47,4% mulheres, sinalizando uma 
relação de equilíbrio, também presente nos 
últimos anos.

Em relação à qualificação do quadro de pessoal, 
é possível observar um aumento de aproximada-
mente 5,5% no número de colaboradores pós-
-graduados, o que inclui doutorado, mestrado 
e especialização – nos últimos cinco anos. Em 
2018, 42% do quadro de pessoal possuia algum 
tipo de pós-graduação. Bio-Manguinhos estimula 
a qualificação constante dos seus colaboradores, 
oferecendo cursos e palestras gratuitos.

Ao longo de 2018, o Instituto buscou estreitar 
parcerias com instituições de ensino no âmbito 
da Fiocruz e incentivou os doutores de Bio-Man-
guinhos a orientarem os colaboradores que ini-
ciarão pós-graduação. Essas iniciativas ajudam 
os alunos a estruturarem projetos que tenham 
relevância institucional e uma maior aplicabili-
dade à missão de promover a saúde pública.

Valorização e reconhecimento
O cuidado com as pessoas já começa dentro da 
própria unidade, que sabe a importância de 
um ambiente organizacional que proporcione 
tranquilidade para os colaboradores desem-
penharem melhor suas funções. Para além de 
um ambiente acolhedor, desde 2015, por meio 
do Programa de Reconhecimento e Valorização 
(PRV), Bio-Manguinhos promove uma série de 

ações que dá materialidade à importância dos 
funcionários na história da instituição e nos 
resultados alcançados.

Um exemplo é a Homenagem aos Veteranos, que 
em 2018 reconheceu a dedicação e comprometi-
mento de 151 colaboradores que completaram 
10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de trabalho pres-
tado ao Instituto.

Aqueles que se aposentam também são reconhe-
cidos. A Homenagem aos Aposentados destacou 
e agradeceu a dedicação e contribuição para a 
saúde pública de 11 colaboradores que se aposen-
taram.

Tais ações não esgotam as iniciativas de reconhe-
cimento e valorização, que se estendem também 
às datas comemorativas, como Dia da Mulher, do 
Trabalhador, das Mães, do Servidor Público, den-
tre outras. E em algumas destas datas especiais, 
o Instituto promove ações de sensibilização. Des-
ta forma, a Instituição engaja os funcionários. 

PREPARAMOS NOSSO FUTURO
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*A ginástica laboral atende todo 
o quadro de pessoal, uma vez 
que é oferecida nas estações de 
trabalho. Fonte: Departamento de 
Recursos Humanos.

Acupuntura

Drenagem linfática

Ioga

Oficina de origami

Meditação                                  

Shiatsu

Futsal masculino

*Ginástica laboral

Pilates

Treinamento funcional

Programa Bio em Forma

Programa Ganho de 
Massa Muscular

2014

24

17

10

5

-

259

26

1.549

69

-

341

170

2015

20

18

5

8

-

310

24

1.620

63

-

207

88

2016

51

12

-

21

80

61

23

1.656

59

19

384

76

2017

55

51

25

29

141

73

31

1.614

103

37

471

99

2018

57

31

26

26

199

70

34

1.696

83

47

521

131

ATIVIDADES DO PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA

Aposentados recebem da Diretoria uma placa 
de agradecimento pelos anos de dedicação

TRABALHO COM QUALIDADE DE VIDA

Bio-Manguinhos promove o acesso da sociedade em geral a produ-
tos de qualidade no âmbito da saúde pública. Internamente, esse 
cuidado com as pessoas não é diferente. O Instituto oferece uma 
série de atividades voltadas à saúde e bem-estar do colaborador:

O Programa Qualidade de Vida estimula a adoção de hábitos 
saudáveis, que cuidam da mente e corpo e, consequentemente, da 
saúde. É estruturado em três grupos de atividades: terapias alter-
nativas, atividades físicas e nutrição. 

Dentre as atividades físicas 
oferecidas está o treinamento 
funcional, que em 2018 alcan-
çou 47 inscritos. A ioga foi uma 
das terapias alternativas mais 
procuradas pelos colaborado-
res: 52 pessoas formaram duas 
turmas. Acupuntura, drenagem 
linfática, oficina de origami, 
meditação e shiatsu são outras 
atividades disponíveis.

O serviço de nutrição conta 
com três ações que buscam o 
cuidado da saúde do colabora-
dor, seja por meio da mudança 
de hábitos alimentares, redu-
ção de peso ou ganho de massa 
muscular: são os programas 
Bio em Forma, que gerou uma 
perda total de 706 quilos; 
Ganho de Massa Muscular, e 
encaminhamentos internos, 
oriundos dos acompanhamen-
tos nutricionais por indicação 
médica, exames periódicos, 
Programa Bio-Manguinhos 
Livre do Tabaco e do acompa-
nhamento de gestantes.
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Programa de Gestantes atendeu 34 grávidas

Colaboradores tiveram a pressão aferida no 
Dia Nacional de Combate à Hipertensão

Iniciativas de vacinação protegeram 
1.238 colaboradores contra a gripe, difteria, 
tétano e hepatite B

SAÚDE DO COLABORADOR

O Instituto atua em diversas frentes para preve-
nir riscos e doenças ocupacionais, proteger e pro-
mover a saúde de seus trabalhadores. Por meio de 
programas, o colaborador tem acesso a serviços de 
apoio que o ajudam na prevenção e resolução de 
questões tanto psicológicas quanto físicas.

Programa Bio Livre do Tabaco 
Um pequena ajuda pode ser suficiente para um 
fumante dar um passo enorme e abandonar o 
cigarro. Bio-Manguinhos oferece esse apoio por 
meio do Programa Bio Livre do Tabaco, que 
dá todo o suporte profissional e medicamentos 
necessários para o colaborador parar de fumar. 
O tratamento é acompanhado por uma equipe 
multiprofissional. Em 2018, houve uma redu-
ção no número de participantes em relação ao 
ano anterior. 

Vacinação
Em 2018 foi realizada a campanha de vacinação 
da gripe, com a imunização de 956 funcionários. 
Ainda houve um número significativo de colabora-
dores vacinados contra difteria e tétano (133 pes-
soas) e hepatite B (149), totalizando 1.238 doses 
aplicadas para a proteção contra essas doenças.

Acompanhamento e orientação a gestantes
Atende as colaboradoras grávidas, por meio de 
ações multiprofissionais de promoção da saúde, 
prevenção e tratamento de doenças ou complica-
ções. O programa tem a preocupação de adaptar 
o ambiente de trabalho para proporcionar uma 
gravidez tranquila e saudável às futuras mães. 
O acompanhamento inclui orientação multipro-
fissional, além de avaliação da medicina ocu-
pacional, serviço social e nutrição. O programa 
registrou aumento de 40% no número de parti-
cipantes em relação ao ano anterior, atendendo 
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 
2018, foram realizados 1.797 atendimentos pelo 
serviço psicossocial.
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DESENVOLVIMENTO

O processo de desenvolvimento 
é essencial para que a insti-
tuição atinja seus objetivos 
estratégicos e, por essa razão, 
deve ser contínuo, contemplan-
do todos os níveis hierárquicos 
e com diferentes estratégias 
de desenvolvimento.

Com a finalidade de formar 
profissionais mais qualifica-
dos para atuarem na área de 
imunobiológicos, destacam-se 
iniciativas acadêmicas em 
pós-graduação, por meio do 
mestrado e doutorado acadê-
mico em Nanobiosistemas, 
em parceria com a UFRJ, In-
metro e o Laboratório Nacio-
nal de Computação Científi-
ca; e a participação no Curso 
Técnico em Biotecnologia, 
coordenado pela Escola Po-
litécnica de Saúde Joaquim 
Venâncio, da Fiocruz. 

Internamente, o Instituto 
conta com programas próprios 
voltados ao desenvolvimento 
dos colaboradores, como o 
Banco de Talentos, que conta 
com 323 indicados; Progra-
ma de Estágio, que teve 23 
admissões em 2018; Programa 
Jovem Aprendiz, que benefi-
ciou quatro jovens no mesmo 
ano; Programa de Desenvol-
vimento Gerencial (PDG); e o 
Programa de Desenvolvimento 
Funcional (PDF).

Tais iniciativas contam com 
treinamentos contínuos para 
contribuir tanto no desen-
volvimento comportamen-
tal, baseado nos valores e 
competências essenciais de 
Bio-Manguinhos, quanto no 
desenvolvimento de compe-
tências técnicas, necessárias à 
execução das funções, permi-
tindo uma formação integral 
de todos os colaboradores. 

A unidade oferece treinamentos obrigatórios (estabelecidos em lei, 
normas ou que sejam pré-requisitos para a realização de ativida-
des); não obrigatórios (cursos e eventos para atualização ou quali-
ficação); e aqueles relacionados à Coordenação Acadêmica.

Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG)
O PDG busca por princípio desenvolver os gestores e seus 
substitutos com foco nas competências de liderança. Em 2018, o 
tema central trabalhado no programa foi “Orçamento e Custos”, 
fazendo com que os gestores tivessem a oportunidade de entender 
o processo de orçamento e custos e seus impactos nos projetos da 
instituição. Desta forma, eles podem atuar de forma proativa no 
planejamento, execução e acompanhamento das receitas e despesas 
da sua área, e obter melhores resultados. 

Programa de Desenvolvimento Funcional (PDF)
O PDF fomenta o desenvolvimento dos colaboradores, com foco nas 
competências necessárias ao melhor desempenho das suas funções. O 
Programa atua tanto no desenvolvimento comportamental quanto no 
das competências técnicas, possibilitando uma formação integral de 
todos os funcionários.

O PDF tem em seu escopo treinamentos obrigatórios, ou seja, 
cursos requeridos por lei ou normas; treinamentos não obrigatórios, 
que são cursos e eventos para atualização ou formação; e 
treinamentos relacionados à Coordenação Acadêmica.

Mestrado Profissional em Tecnologia de 
Imunobiológicos (MPTI)
O MPTI foi iniciado em 2003 e credenciado em 2004 para 
formar profissionais qualificados para o desenvolvimento de 
novas tecnologias e aperfeiçoamento dos processos de produção, 
mantendo até o momento nota 4 na Capes.

O curso é bienal e oferece 20 vagas por edição. Em 2018, o processo 
seletivo para a nona turma, que inicia as aulas em 2019, recebeu 
149 inscrições, com 16 pessoas aprovadas. 

A oitava turma, iniciada em 2017, tem 19 alunos, sendo nove 
colaboradores de Bio-Manguinhos e dez alunos externos à unidade.
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CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

Bio-Manguinhos está em constante transformação e o crescimento 
de suas áreas físicas reflete isso. Duas novas plantas industriais 
estão em construção, o que aumentará e otimizará a capacidade 
produtiva: uma em Santa Cruz (RJ) e outra em Eusébio (CE). No 
Campus Manguinhos também há construção de prédios, expansão 
e modernização de áreas em andamento. 

As novas instalações darão ganho de competitividade, ao permitir 
absorver novas tecnologias e ampliar a capacidade produtiva do 
Instituto, possibilitando melhor atender às demandas de saúde 
pública. Atualmente, a área construída da unidade é de 74.605 m2. 
Número que certamente irá aumentar nos próximos anos.

Centro Henrique Penna (CHP)
O CHP, parte do Centro Tecnológico de Vacinas (CTV) de Bio-
-Manguinhos, abrigará as produções de biofármacos e kits para 
diagnóstico, além da planta piloto da unidade. A conclusão desse 
empreendimento impacta em diversos projetos da unidade. Em 
2018, iniciou-se a fase de partida e qualificação de equipamentos de 
processo e áreas. As operações de produção dos kits de diagnóstico 
já acontecem no quinto pavimento do prédio.

O CHP conta com uma planta 
piloto, que será operaciona-
lizada no modelo de unidade 
de negócio autossustentável, 
sendo uma opção de serviço 
tecnológico oferecido por Bio-
-Manguinhos, em atendimen-
to ao Marco de Ciência, Tec-
nologia e Inovação (Lei 9.283, 
de 7 de fevereiro de 2018). Lá 
serão desenvolvidas ativida-
des de processamento final, 
formulação, liofilização e 
envase de lotes experimentais 
de medicamentos biológicos 
para uso em estudos clínicos, 
bem como as operações em 
plataformas de biorreação e 
purificação de Ingredientes 
Farmacêuticos Ativos. É com-
posta por três plataformas 
tecnológicas: produção de bio-
fármacos e vacinas virais em 
células recombinantes; produ-
ção de biofármacos e vacinas 
em bactérias e leveduras; e 
processamento final.
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Centro Tecnológico de 
Plataformas Vegetais - 
CTPV (Eusébio/CE)
O Centro Tecnológico de 
Plataformas Vegetais (CTPV), 
em construção em Eusébio 
(CE), terá plantas industriais 
multipropósito e prédios de 
desenvolvimento tecnológico 
e de controle e garantia da 
qualidade. O Centro possibili-
tará uma nova capacidade de 
desenvolvimento e fabricação 
de produtos biofarmacêuticos 
para uso humano baseados em 
plataformas vegetais.

A previsão de inauguração das 
primeiras edificações do CTPV, 
com destaque para o prédio de 
Desenvolvimento Tecnológico 
(DT), é em 2022. Em 2018, 
podem ser citados como des-
taques a conclusão do projeto 
básico dos prédios auxiliares 
e de infraestrutura de apoio 
do campus, e a elaboração do 
terceiro Relatório Anual de 
Monitoramento Ambiental 
(Rama), necessário para a 
manutenção da licença de ins-
talação do empreendimento.

Projeto do CTPV, que será erguido no Ceará
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NÚMEROS DO EMPREENDIMENTO

Área total: 580 mil m2

Área construída: 334 mil m2

Postos de trabalho: 1.500

Investimento total estimado: R$ 3,4 bilhões

Concreto: 49 mil m2

Estrutura metálica: 34 mil toneladas 

Ar condicionado: 13 mil TR

Subestação: 50 MVA

Geradores de emergência: 10 de 2.000 KVA

Caldeiras: 40.000 kg/h vapor

As primeiras edificações somarão 324 mil m2 de área construída

PREPARAMOS NOSSO FUTURO

Complexo Industrial de Biotecnologia 
em Saúde (CIBS)
Diante da crescente demanda por insumos pelo 
Ministério da Saúde, Bio-Manguinhos viu a 
necessidade de ampliar a sua capacidade de pro-
dução de vacinas, diluentes e biofármacos, além 
de introduzir novos produtos em seu portfólio, 
aumentando o acesso da população a medica-
mentos gratuitos de alto valor agregado.

O projeto contempla ainda a definição do Plano 
Diretor, construção de áreas de suporte técni-
co e administrativo e a urbanização do novo 
Campus de Santa Cruz, cujo terreno possui 580 
mil m². Apenas as edificações da primeira fase 
somarão 324 mil m² de área construída.

As instalações do Novo Centro de Processamento 
Final (NCPFI), as principais do empreendimen-
to, preveem plataformas flexíveis e adaptáveis, e 
preencherão as lacunas hoje existentes na oferta 
de insumos para saúde. O projeto é concebido 
dentro do que há de mais avançado na área 
farmacêutica, para permitir uma produção com 
total segurança e menor custo operacional.

Isso permitirá a pré-qualificação do NCPFI pe-
las agências regulatórias internacionais, garan-
tindo ao país a condição de fornecedor global de 
imunobiológicos a partir da produção excedente 
do Instituto. O projeto prevê a obtenção do cer-
tificado Leadership in Energy and Enviroment 
Design (LEED), reduzindo custos e impactos 
ambientais. Esse certificado, concedido pelo US 
Green Building Council a empreendimentos 
sustentáveis, é o selo de maior reconhecimento 
internacional. 

A execução deste projeto, na modalidade built 
to suit (BTS) ou locação sob medida, foi definida 
como estratégica pelo Ministério da Saúde. Em 
2018, houve reunião com investidores inte-
ressados, Tribunal de Contas da União (TCU) 
e Controladoria Geral da União (CGU) para 
apresentação do projeto e dos principais pontos 
que comporão o edital do BTS; foram concluídos 
a fase II de terraplenagem e o plantio das mudas 
do processo de compensação ambiental, necessá-
rio para o “Habite-se”. Alguns equipamentos que 
serão usados nas novas instalações já vêm pas-
sando por Testes de Aceitação em Fábrica (FAT). 



Prédio da Vacina Rotavírus
Localizado no Campus Manguinhos, esse empreendimento, com 
área total de 3.145 m2, abrigará a planta de envase e processamen-
to final da vacina rotavírus, com o objetivo de melhor atender ao ca-
lendário básico de vacinação do Programa Nacional de Imunizações.

As atividades ligadas a essa vacina ocorrem no primeiro pavimento 
do prédio de Processamento Final de Rotavírus, parte do Centro 
Tecnológico de Vacinas (CTV). 

A produção local da embalagem secundária em 2018 foi um im-
portante marco do projeto rotavírus. Também houve a alteração 
pós-registro da vacina rotavírus de Bio-Manguinhos, para incluir 
a planta como novo local de fabricação.
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento anual de Bio-
Manguinhos tem como base a 
estrutura do Plano Plurianual 
do Governo Federal. O plano 
orçamentário é informado à 
Coordenação-Geral de Pla-
nejamento Estratégico da 
Fiocruz, para a composição da 
Proposta de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA), para aprovação 
do Congresso Nacional.

O orçamento das receitas é 
consolidado tomando como 
base a estimativa do volume 
de produtos – vacinas, kits 
para diagnóstico e biofármacos 
– a serem fornecidos para os 
diferentes órgãos do Ministé-
rio da Saúde; Opas e Unicef 
em prol de países em desenvol-
vimento; e recursos captados 
junto aos órgãos do MS para 
apoio a projetos específicos, 
agências governamentais de 
fomento, e programas internos 
à Fiocruz.
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Fonte: Divisão de Finanças. a) 4.3 Outras - R$371.338,75, sendo somatório de: Repasse do IOC para pagamento pessoal terceirizado - R$371.338,75 | 
(b) 5.1 Outras - R$ 19.262.717,26, sendo somatório de: a) TED 99/2015 - R$ 224.010,26, TED 112/2018 - R$ 9.038.707, TED 135/2018 - R$ 10.000.000 
| (c) A diferença apresentada de R$ 24.882.312,16 é composta por: Recurso devolvido ao FNS face encerramento do exercício referente as TC 02/2015 
(R$ 28.849,54 ), 129/2017 (R$ 33.398,42); Recursos devolvidos face termino de vigencia da TC 03/2015 (R$ 14.271,10), Recursos devolvidos face nao 
entrega do material ref a TC 03/2016 (R$ 97.793,10), Recursos devolvidos ref acordo CGPLAN/SVS/DEVIT ref a TC 210/2017 (R$ 24.708.000,). 3.489.
097,015.246.322,8621.904.074,4810.789.865,9824.882.312,16 | (d) O valor de Despesas de Pessoal para Servidor é de R$ 39.829.071,00 e para Tercei-
rizados é de R$ 204.320.833,47, totalizando R$ 244.149.904,47. No entanto para terceirizados foi deduzido o valor de R$ 41.182.594,75 face execução 
da despesas ter ocorrido com recursos do exercicio anterior.

2014                     2015                     2016                    2017                   2018

2014                     2015                     2016                    2017                   2018                                 

1. Via orçamento da União (LOA)

1.1 Vacinas

2. Via portarias, termos de 
cooperação e convênios

2.1 Vacinas

2.2 Reativos para diagnóstico

2.3 Biofármacos

RECEITA PARA CUSTEIO DE PESSOAL, INVESTIMENTO EM PROJETOS DE OBRA E OUTRAS

4. Via orçamento da União (LOA) 

4.1 Pessoal

4.2 Projetos de infraestrutura

4.3 Outras (a)

Outras (b)

RECEITAS

1.2 Reativos para diagnóstico

1.3 Kits NAT

3. Via exportação do 
excedente de produção

Total de receitas provenientes 
de fornecimento de produtos

5. Via portarias, termos de 
cooperação e convênios

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

RECEITA TOTAL

DESPESAS

Pessoal (servidores e terceirizados)

Custeio

Investimento

Compromisso de gestão/despesas

Outras despesas (c)

DESPESA TOTAL

Diferença (d)

1.4 Alfataliglicerase

2.4 Kit NAT

Novo CPFI

Plataforma vegetal

1.005.950

28.800

47.613,42

1.082.363,42

0,00

98.000

8.525

172.038,1

295.212,95

363.734

-

163.450

20.000

3.016,78

8.071,14

8.071,14

233.356,07

1.949.985,93

166.563,14

111.632,04

1.131.780,45

197.831,45

-

1.607.807,09

3.489,09

225.284,93

38.818,14

-

119.867,4

0,00

79.800

199.667,4

0,00

100.000 80.000 70.000

0,00

78.823,74

0,00

108.828,84

0,00

80.573,74

178.823,74 188.828,84 160.865,13

0,00 0,00 10.291,38

1.145.621,39

57.040,5

172.038,23

1.610.235,98

4.699,73

-

1.061.099,01 1.434.149,54 1.267.174,28

23.350 42.979,89 62.414,04

260.000 62.536,04 55.507,68

1.730.231,72 1.982.514,29 1.818.029,73

17.650,04 9.466,67 0,00

6.075.234 3.408.270 0,00

2.5 InflIiximabe

2.6 Alfataliglicerase

2.7 Betainterferona 1a

7.003,93

9.645,9

0,00

198.891,63

10.260

26.384,21

305.230,95 323.195,72 358.226,93

16.665,17 28.258,76 -

57.811,33 87.986,04 74.706,78

1.377.940,11 1.814.603,12 1.926.705,51 2.180.809,81 1.978.894,86

78.320,17

1.100

16.631,58

901.341

901.341

134.481,47

38.429,70

-

129.347,46 167.068,08 100.000

1.043,25 15.973,21 8.500

1.491,13 667.994 371.338

2.365 6.805,42 19.262,71

2.365 6.805,42 19.262,71

170.736,8 224.098,5 148.700,4

38.854,95 40.389,21 39.829,07

- - -

135.382,81 173.101,8 230.903,93 167.963,12

2.099.807,32 2.411.713,75 2.146.857,98

184.939,35

-

1.608.608,83

139.729,03

11.462,389

1.944.739,61

5.246,32 21.904,07

209.971,77 223.657,17 202.967,3

20.612 25.869,83 44.940,1

1.610.418,86 1.878.000,78 1.704.813,39

236.900,61 273.396,09 169.254,86

- - -

2.077.903,24 2.400.923,89 2.121.975,67

10.789,86 24.882,31

RECEITAS E DESPESAS DE BIO-MANGUNHOS (R$ MIL)

1.611.296,18
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