
PROCEDIMENTO PARA VISITA A PROCEDIMENTO PARA VISITA A PROCEDIMENTO PARA VISITA A PROCEDIMENTO PARA VISITA A 
BIOBIOBIOBIO----MANGUINHOSMANGUINHOSMANGUINHOSMANGUINHOS

Assessoria de Comunicação



1. Estabelecer procedimentos para visitas a Bio-Manguinhos.

2. Descrever quais laboratórios podem ser visitados 

informando a duração de cada visita, obrigatoriedades e 

restrições.

3. Otimizar o fluxo de visitação e atender bem aos visitantes.

4. Promover a integração entre Bio-Manguinhos e seus 

parceiros, estudantes e sociedade, em estreita colaboração 

com o Centro de Relações Internacionais em Saúde e a 

Coordenação de Comunicação Social e Núcleo de Eventos.

NotaNotaNotaNota: A antiga ACI é hoje o Centro de Relações Internacionais em Saúde.



1.2- O primeiro passo é preencher o formulário anexo e 

encaminhar para o e-mail: eventos@bio.fiocruz.br.

1.3- Quando a solicitação é feita por um colaborador de Bio-

Manguinhos, o formulário deve ser encaminhado via intranet:

Diretoria/Comunicação/SOS/Solicitações.



RESTRIRESTRIRESTRIRESTRIÇÇÇÇÃOÃOÃOÃO
� MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) - DOU, de 14/08/2003. Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n(RDC) n(RDC) n(RDC) nºººº
210, de 04 de agosto de 2003210, de 04 de agosto de 2003210, de 04 de agosto de 2003210, de 04 de agosto de 2003 - Determina o cumprimento das diretrizes 
estabelecidas no Regulamento Técnico das Boas Práticas para a Fabricação 
de Medicamentos.

� Item 10.4.11 Item 10.4.11 Item 10.4.11 Item 10.4.11 ---- Visitantes e pessoas não treinadas, são proibidas de entrar 
nas áreas de produção. Se isso for inevitável, esse público deve ser 
antecipadamente orientado sobre a higiene pessoal e o uso de vestimentas 
apropriadas e deve ser acompanhado por um profissional designado.

� Essa Essa Essa Essa éééé a legislaa legislaa legislaa legislaçççção base de Boas Prão base de Boas Prão base de Boas Prão base de Boas Prááááticas para a Fabricaticas para a Fabricaticas para a Fabricaticas para a Fabricaçççção de Medicamentos ão de Medicamentos ão de Medicamentos ão de Medicamentos 
que enquadra as visitas que enquadra as visitas que enquadra as visitas que enquadra as visitas ààààs s s s ááááreas de produreas de produreas de produreas de produçççção de Vacinas e Biofão de Vacinas e Biofão de Vacinas e Biofão de Vacinas e Biofáááármacos.rmacos.rmacos.rmacos.

� Simplificando a referência: Item 10.4.11 da RDC 210/03.Item 10.4.11 da RDC 210/03.Item 10.4.11 da RDC 210/03.Item 10.4.11 da RDC 210/03.



� Estudantes de escolas técnicas e cursos de 

especialização;

� Parceiros institucionais;

� Visitantes da Fiocruz que chegam a Bio-

Manguinhos por meio do Centro de Relações 

Internacionais em Saúde e demais unidades da 

Fiocruz.



APRESENTAAPRESENTAAPRESENTAAPRESENTAÇÇÇÇÃO INSTITUCIONALÃO INSTITUCIONALÃO INSTITUCIONALÃO INSTITUCIONAL

� AuditAuditAuditAuditóóóório no Rocha Lima (6rio no Rocha Lima (6rio no Rocha Lima (6rio no Rocha Lima (6ºººº andar)/ Bioandar)/ Bioandar)/ Bioandar)/ Bio----

ManguinhosManguinhosManguinhosManguinhos

Capacidade: 104 pessoas sentadas;

◦ Mesa diretora: até 6 pessoas;

◦ Apresentação em português, inglês e/ou espanhol 

seguida do vídeo institucional.

◦ É permitido fotografar e filmar desde que previamente 

autorizado pela Assessoria de Comunicação.



Pavilhão Rocha Lima (Bio-Manguinhos)



� AuditAuditAuditAuditóóóório do Complexo Tecnolrio do Complexo Tecnolrio do Complexo Tecnolrio do Complexo Tecnolóóóógico de gico de gico de gico de 

VacinasVacinasVacinasVacinas

◦ Capacidade: 50 pessoas sentadas

◦ Mesa diretora: até 3 pessoas 

APRESENTAAPRESENTAAPRESENTAAPRESENTAÇÇÇÇÃO INSTITUCIONALÃO INSTITUCIONALÃO INSTITUCIONALÃO INSTITUCIONAL



� Risco quRisco quRisco quRisco quíííímico: mico: mico: mico: formol e substâncias carcinogênicas.

� Risco biolRisco biolRisco biolRisco biolóóóógico:gico:gico:gico: as áreas que processam biofármacos 

(produtos de organismo geneticamente modificados) e sigam 

rigorasamente as recomendações de Biossegurança: É proibido 

o uso de bijuterias metálicas ou não e telefone celular. As 

mãos devem ser lavadas antes de entrar e antes de sair dessas 

áreas.

� É proibida a entrada de pessoas com qualquer sintoma de 

doença (como gripe, resfriado entre outras).

� É proibida a entrada de menores de 18 anos e gestantes em 

todos os laboratórios.



Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 –––– Visita externa Complexo Visita externa Complexo Visita externa Complexo Visita externa Complexo 
TecnolTecnolTecnolTecnolóóóógico de Vacinasgico de Vacinasgico de Vacinasgico de Vacinas

� Público: estudantes, parceiros institucionais, sociedade 
etc.

� Roteiros:
◦ 1.Receber grupo de visitantes na portaria do Complexo 

Tecnológico de Vacinas

◦ 2.Apresentar a identificação (qualquer documento com 
foto e número de registro original) para cadastro na 
portaria.

◦ Duração: 5 minutos

� Apresentação das áreas externas dos prédios do CTV:
◦ DEVIR – Departamento de Vacinas Virais

◦ Centro de Qualidade

◦ DEBAC – Departamento de Vacinas Bacterianas

◦ DEQUA – Departamento de Controle de Qualidade

◦ CIPBR – Centro integrado de Protótipos Biofármacos e 
Reativos

◦ LAEAN – Laboratório de Experimentação Animal

◦ COPREST Engenharia e Arquitetura

◦ DEGAQ – Departamento de Garantia da Qualidade

• ASCLIN – Assessoria Clínica
• Fermentador bola
• DEPFI – Departamento de Processamento Final

� Grupo máximo: 20 pessoas

� É permitido fotografar e filmar somente com prévia 
autorização da unidade ( pedido deve ser feito no 
preenchimento do formulário)

� Duração total da visita: 25 minutos



Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2 –––– Visita externa CTV + Visita externa CTV + Visita externa CTV + Visita externa CTV + 
VVVVíííídeodeodeodeo

� Público: estudantes de escolas técnicas, convidados da diretoria e 
presidência - indicados somente para visita externa e vídeo.

� Grupo máximo: 20 pessoas

� É permitido fotografar e filmar somente com prévia autorização da Unidade 
(o pedido deve ser feito no preenchimento do formulário )

� Apresentação do vídeo institucional em português, inglês ou espanhol

� Início da visita externa – mesmo procedimento da visita tipo 1

� Duração: 25 minutos

� Duração total da visita: 50 minutos



Complexo Tecnológico de Vacinas (CTV)

Representação 3D



Tipo 3 Tipo 3 Tipo 3 Tipo 3 –––– Visita Externa CTV + Visita Externa CTV + Visita Externa CTV + Visita Externa CTV + 
DEPFIDEPFIDEPFIDEPFI

� Público: Parceiros institucionais e em potencial e autoridades.

� Grupo máximo: 5 pessoas;

� Não é permitido fotografar ou filmar;

� Procedimento: o mesmo da visita tipo 1 (25 minutos) + visita ao 

Departamento Produção Final (DEPFI);

� Após visita externa o grupo será encaminhado ao DEPFI;

� Na entrada do departamento,  o grupo será recebido por um técnico que 

fará uma apresentação da área;

� É preciso colocar a vestimenta adequada: luva, jaleco, touca, máscara, 

sapatilhas etc.



Centro Tecnológico Konosuke Fukai (CKF)



Obrigatoriedades e RestriObrigatoriedades e RestriObrigatoriedades e RestriObrigatoriedades e Restriççççõesõesõesões
(Tipo 3)(Tipo 3)(Tipo 3)(Tipo 3)
◦ Os pertences como celulares e máquinas fotográficas devem ser guardados no armário da recepção 

do DEPFI;

◦ Faz-se necessário retirar toda a bijuteria (sem exceções para aliança, relógio ou qualquer outro 

adorno);

◦ Tempo previsto: 10 minutos;

◦ Esterilizar as mãos com gel disponível na área;

◦ Enxugar as mãos com papel que será descartado no lixo sem contato das mãos com o recipiente;

◦ Nas prateleiras dos vestiários há sapatilhas, tocas, calças, jalecos e máscaras;

◦ O visitante deverá vestir cada item exposto nas prateleiras com exceção da máscara, que é

obrigatória para homens com barba e/ou bigode;

◦ Para chegar na área de passagem para o laboratório é necessário que o visitante esteja com o 

vestuário obrigatório, coloque uma segunda sapatilha e possa apoiar os pés no local indicado;

◦ Tempo para colocar vestimenta: 10 minutos;



Tipo 3Tipo 3Tipo 3Tipo 3
� O guia técnico irá conduzir o grupo aos setores do DEPFI:

◦ Divisão de envase de vacinas.  (Setor de Envase de vacinas líquidas e 

setor de envase de vacina liofilizada)

◦ Divisão de rotulagem e embalagem

◦ Setor de Lavagem montagem e esterilização de material

� Duração da visita: 

◦ Tempo médio: 40 minutos

� Duração total da visita: 1h15min



Tipo 4 Tipo 4 Tipo 4 Tipo 4 –––– Visita externa CTV + Visita externa CTV + Visita externa CTV + Visita externa CTV + 
DEBACDEBACDEBACDEBAC

� Público: Parceiros institucionais e 

potenciais e autoridades

� Grupo máximo: 5 pessoas;

� Não é permitido fotografar ou filmar;

� Procedimento: mesmo da visita tipo 1 

(25 minutos) + visita ao Departamento 

Produção Final;

� Após visita externa, o grupo se 

direciona para a porta do DEBAC, onde 

será recebido pelo responsável técnico 

da área;

� Procedimento vestiProcedimento vestiProcedimento vestiProcedimento vestiáááário:rio:rio:rio:

◦ Esterilizar as mãos com gel disponível na 

área

◦ Enxugar as mãos com papel que será

descartado no lixo sem contato das mãos 

com o recipiente

◦ Nas prateleiras dos vestiários há sapatilhas, 

tocas, calças, jalecos e máscaras

◦ O visitante deverá vestir cada ítem exposto 

nas prateleiras com exceção da máscara, 

que é obrigatória para homens com barba 

e/ou bigode.

◦ Para chegar na área de passagem para o 

laboratório é necessário que o visitante 

esteja com o vestuário obrigatório, coloque 

uma segunda sapatilha e possa apoiar os 

pés no local indicado.

◦ Tempo para colocar vestimenta: 10 

minutos



Entrada do Departamento de Vacinas Bacterianas (DEBAC)



Roteiro da Visita Roteiro da Visita Roteiro da Visita Roteiro da Visita –––– Tipo 4Tipo 4Tipo 4Tipo 4
1. Sala de Lavagem de Materiais
2. Sala de Montagem de Materiais
3. Sala de Preparo de Meios de Cultura
4. Sala de Preparo de Soluções 
5. Salas de Estoque de Materiais
6. Sala de Fermentação 1
7. Sala de Fermentação 2
8. Sala de Purificação de polissacarídeos
9. Sala de Purificação de proteínas
10. Sala de Ativação de Polissacarídeos
11. Sala de Conjugação de Polissacarídeos
12. Sala Limpa (para a filtração esterilizante)
13. Sala de Estoque de bulk
14. Laboratório de Controle de Processo
15. Sala de Supervisores
16. Sala de Reuniões
17. Sala de Técnicos
� Tempo previsto para a visita : 1h20 minutos



Tipo 5 Tipo 5 Tipo 5 Tipo 5 –––– Visita CTV + LAFAMVisita CTV + LAFAMVisita CTV + LAFAMVisita CTV + LAFAM
� Público: parceiros institucionais e em potencial, além de autoridades;

� Número máximo de visitantes: 5 pessoas;

� Não é permitido fotografar nem filmar sem autorização prévia da ASCOM;

� Procedimento: mesmo da visita tipo 1 (25 minutos) + visita ao Departamento Produção Final;

� Após visita externa, o grupo se direciona para a porta do LAFAM; 

� Tempo para ir ao LAFAM = 5 minutos de carro ou 20 minutos a pé

� Procedimento vestiProcedimento vestiProcedimento vestiProcedimento vestiáááário:rio:rio:rio:

◦ Esterilizar as mãos com gel disponível na área

◦ Enxugar as mãos com papel que será descartado no lixo sem contato das mãos com o recipiente

◦ Nas prateleiras dos vestiários há sapatilhas, tocas, calças, jalecos e máscaras

◦ O visitante deverá vestir cada item exposto nas prateleiras com exceção da máscara, que é obrigatória para homens com barba e/ou 

bigode.

◦ Para chegar na área de passagem para o laboratório é necessário que o visitante esteja com o vestuário obrigatório, coloque uma 

segunda sapatilha e possa apoiar os pés no local indicado.

◦ Tempo para colocar vestimenta: 10 minutos



CTV + LAFAMCTV + LAFAMCTV + LAFAMCTV + LAFAM
� A partir deste momento, o guia técnico mostrará os setores que podem ser visitados:

◦ SEOVO- incubação de ovos 

◦ SELPM - lavagem, montagem e esterilização de materiais 

◦ SEFAM - formulação de vacinas 

◦ SEPVI - produção de suspensão viral estabilizada 

� Tempo da visita ao laboratório: 30 minutos

� Após saída da área limpa, tirar a vestimenta específica e pegar os pertences, pessoa 

responsável pela visita encontrará o grupo na portaria do LAFAM e os levará até a 

portaria do Rocha Lima.

� Tempo de retorno ao Rocha Lima: 15 minutos

� Duração total da visita: 1h35 minutos



Laboratório de Febre Amarela (LAFAM)



� Há duas vagas destinadas aos veículos de 
autoridades em frente a entrada do DEPFI. A 
segurança precisa ser comunicada com 
antecedência mínima de 24 horas.



VISITAS A FIOCRUZVISITAS A FIOCRUZVISITAS A FIOCRUZVISITAS A FIOCRUZ
1.Visitas ao Museu da Vida, Parque da Ciência e Castelo, e outras áreas 

históricas, devem ser agendadas com:
� Jane Buena/Museu da Vida 
Telefone: (21) 3865.2121
E-mail: jbuena@fiocruz.br

2.Visitas internacionais dirigidas a Fiocruz, devem ser agendadas 
através:

� Liliane Antunes/Centro de Relações Internacionais em Saúde
Telefone: 55 (21) 3885-1726
E-mail: lilianeba@fiocruz.br

3. Visitas imprensa, entrar em contato com a Coordenadoria de 
Comunicação Social (CCS):
Telefone: (21) 3885- 1776/2270-5343
E-mail: ccs@fiocruz.br



Assessoria de ComunicaAssessoria de ComunicaAssessoria de ComunicaAssessoria de Comunicaçççção de ão de ão de ão de 
BioBioBioBio----Manguinhos/FiocruzManguinhos/FiocruzManguinhos/FiocruzManguinhos/Fiocruz

� Coordenadora: Renata Ribeiro

� Danielle dos Santos – Relações Públicas

� Cristina Moreira Bighi – Secretária

� Endereço: Av. Brasil, 4365 – Manguinhos.

CEP: 21040-360 – Rio de Janeiro/RJ.

� Telefone de contato – 55 (21) 3882-9570/55 (21) 3882-9383 
– Danielle dos Santos e Cristina Bighi.

� Para  enviar formulário de visita: eventos@bio.fiocruz.br

� Site de Bio-Manguinhos : www.bio.fiocruz.br


