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em seu 45º ano de existência, o Instituto de 
Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Mangui-
nhos) teve um ano intenso e com incontáveis 
desafios. ouso dizer que foi um ano em que 
enfrentamos o maior deles até agora. o Insti-
tuto foi criado em 1976, na esteira da epidemia 
de meningite que grassava o país desde 1974, 
quando incorporamos a tecnologia e produ-
zimos a vacina contra os sorotipos a e C. na 
década de 1980, implantamos os kits para 
diagnóstico de HIv em todos os laboratórios 
públicos do país. Tivemos participação funda-
mental na histórica trajetória de eliminação 
da poliomielite no Brasil, nas décadas de 1980 
e 1990. em 2016 desenvolvemos o kit para 
diagnóstico de zika, dengue e chikungunya, 
para o enfrentamento destas doenças. nesse 
mesmo ano, o Brasil recebeu da organização 
Pan-americana de Saúde (opas) o certificado 
de eliminação do vírus do sarampo, graças aos 
imunizantes contra essa doença fornecidos 
por Bio-Manguinhos desde os anos 80. Fren-
te ao surto de febre amarela em 2017 e 2018, 
entregamos ao Programa nacional de Imuni-
zações (PnI/MS) mais de 95 milhões de doses 
dessa vacina. Mais recentemente, em resposta 
à reintrodução do sarampo no Brasil, em 2019 
batemos recorde de produção da vacina trípli-
ce viral, que protege contra sarampo, caxumba 
e rubéola, fornecendo 35 milhões de doses.

Poderia citar outros feitos que escreveram a 
história de Bio-Manguinhos e o tornaram o 
maior laboratório público de saúde do país. Po-
rém, considerando que este relatório é referen-
te ao ano de 2020, quero destacar as respostas 
que o Instituto, com grande dedicação e total 
comprometimento dos seus colaboradores, 

deu no enfrentamento da pandemia do novo 
coronavírus, que certamente precisarão ter 
continuidade nos próximos anos com a mesma 
competência demonstrada. em ações coorde-
nadas com o Ministério da Saúde e a Fiocruz, 
atuamos em diversas frentes em diagnóstico, 
prevenção e tratamento da doença. 

Com base em nossa experiência acumulada em 
testes moleculares, desenvolvemos e produzi-
mos em apenas 40 dias o kit para diagnóstico 
do SarS-Cov-2, disponibilizando ao Sistema 
Único de Saúde (SuS) oito dias após registrado 
o primeiro caso no Brasil, e escalonamos rapida-
mente a produção, atingindo uma capacidade 
superior a 500 mil reações por semana.

após garantir o abastecimento da rede com 
os nossos kits e com o consequente aumento 
do número de amostras coletadas, apoiamos 
os laboratórios Centrais de Saúde Pública 
(lacens) na ampliação da sua capacidade de 
processamento desse material: implantamos 
34 plataformas em diferentes estados, nas uni-
dades de apoio ao diagnóstico e na rede de 
vigilância laboratorial.

ainda no campo do diagnóstico, estabelecemos 
diversas parcerias com universidades, instituições 
públicas e privadas e centros de pesquisa. duas 
resultaram em produtos registrados pela anvi-
sa: os testes rápidos para CovId-19 IgM/IgG, que 
detectam a presença do novo coronavírus em até 
20 minutos. Também estabelecemos parcerias 
em outras frentes, como para avaliação da ativida-
de de compostos antivirais para impregnação de 
máscaras e para produção da proteína S do vírus 
SarS-Cov-2 como antígeno para testes rápidos. 

Mauricio Zuma - Diretor de Bio-Manguinhos

MenSaGeM do dIreTor



em paralelo, atuamos no desenvolvimento tec-
nológico de medicamentos, um deles autóctone 
(imunoterapia) e outro, em parceria, para uso da 
lactoferrina no combate a infecções por vírus, 
como o SarS-Cov-2, e bactérias.

na área de inovação, trabalhamos no desenvol-
vimento de vacinas próprias para a CovId-19, 
uma sintética e outra de subunidade, alcançan-
do a fase pré-clínica. Mas também ficamos aten-
tos a oportunidades externas. Criamos grupos 
técnicos de trabalho, dentre eles um de pros-
pecção, para avaliar as vacinas para CovId-19 
em desenvolvimento no mundo. Com isso, iden-
tificamos a vacina desenvolvida pela universida-
de de oxford e a apresentamos ao Ministério da 
Saúde, que decidiu incorporá-la por meio de um 
acordo de Bio-Manguinhos com a astrazeneca, 
que detém os direitos de comercialização dessa 
vacina. Graças à nossa capacitação tecnológica 
e estrutura industrial instalada, vamos iniciar ra-
pidamente o processamento final e controle de 
qualidade para fornecer cerca de 100 milhões de 
doses para a população. enquanto isso, recebe-
remos a tecnologia para produzir a vacina 100% 
nacional e, assim, garantir a autossuficiência na 
produção desse imunobiológico já no segundo 
semestre de 2021.

Para que isso aconteça dentro das Boas Práticas 
de Fabricação, trabalhamos na reestruturação de 
áreas, como a sala de armazenagem de ingre-
diente farmacêutico ativo (IFa) e na construção 
de uma nova área de biorreação, assim como 
no novo laboratório de Controle Físico-Químico, 
todas no Centro Henrique Penna (CHP), parte do 
Complexo Tecnológico de vacinas (CTv).

Mesmo em meio à pandemia e aos protocolos de 
segurança colocados pelo Plano de Contingên-
cia, conseguimos manter os nossos compromis-

sos. atuamos em teletrabalho e presencialmente 
com escala reduzida e intensa mobilização para 
garantir o abastecimento da rede pública com 
vacinas, biofármacos e kits para diagnóstico, essen-
ciais à vida de milhões de brasileiros. entregamos 
mais de 111 milhões de doses de vacinas - e cerca 
de 5 milhões de doses foram exportadas em apoio 
a outros países; 5,2 milhões de frascos/seringas de 
biofármacos; e mais de 11,3 milhões de reações para 
diagnóstico, quantitativo recorde para Bio-Mangui-
nhos. dentre os dez biofármacos do portfólio, qua-
tro foram introduzidos este ano, o que representou 
outro recorde. e com dois deles iniciamos a nossa 
atuação no combate ao câncer.

devido ao protagonismo no enfrentamento da pan-
demia, recebemos a visita de diversas autoridades, 
incluindo ministros da Saúde, secretários desse Mi-
nistério, deputados federais e senadores, que vieram 
ver de perto onde será produzida a vacina CovId-19. 
Tal protagonismo, somado ao conhecimento dos 
nossos especialistas, fez do Instituto uma referência 
na geração de informações confiáveis para a popula-
ção e para a imprensa nacional e internacional.

registramos novos produtos, qualificamos e credi-
tamos áreas, conduzimos estudos clínicos, implan-
tamos sistemas, criamos projetos. um ano intenso 
em todas as áreas de Bio-Manguinhos. um ano de 
superação, mas, acima de tudo, de transformação. 
Certamente, terminamos 2020 mais preparados e 
com a certeza de termos cumprido a nossa missão.

o ano foi muito intenso, e estamos prontos e 
fortalecidos para, em 2021, continuar trabalhando 
com dedicação e competência e, assim, oferecer à 
população uma vida com mais saúde e esperança.

uma boa leitura,

Mauricio Zuma - Diretor de Bio-Manguinhos

Diretoria de Bio-Manguinhos: Rosane Cuber (vice-diretora de Qualidade,  Priscila Ferraz (vice-diretora de Gestão e 
Mercado), Luiz Alberto Lima (vice-diretor de Produção) e Sotiris Missailidis (vice-diretor de Desenvolvimento Tecnológico)
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// 1. ProTaGonISMo no 
enFrenTaMenTo da CovId-19 

Bio-Manguinhos, no âmbito da Fiocruz e em 
apoio às ações do Ministério da Saúde, tem 
sido responsável por importantes iniciativas no 
enfrentamento da CovId-19, mesmo antes de 
decretada a pandemia, em março de 2020. 

ao longo deste relatório, essas iniciativas 
serão apresentadas em detalhes, mas pode-
se destacar o desenvolvimento em cerca de 
40 dias do kit para diagnóstico molecular do 
SarS-Cov-2 e o seu rápido fornecimento, ainda 
em março, ao sistema público, assim como 
dos testes rápidos para CovId-19, em junho; o 
apoio à rede de laboratórios Centrais de Saúde 
Pública no processamento de amostras; apoio 
ao estudo “Solidarity Medicamentos”, para a 
identificação de tratamentos eficazes para a 
doença, da organização Mundial da Saúde; e 
prospecção para avaliar as vacinas para CovId-19 
em desenvolvimento no mundo, que culminou 
na indicação do imunizante desenvolvido pela 
universidade de oxford ao Ministério da Saúde, 
que decidiu então incorporá-lo por meio de 
um acordo entre Bio-Manguinhos/Fiocruz e a 
biofarmacêutica astrazeneca, detentora dos 
direitos sobre a vacina.

Tal parceria contempla, inicialmente, o 
processamento final e controle de qualidade 
da vacina CovId-19 em Bio-Manguinhos e, 
em uma segunda etapa, a incorporação da 
tecnologia para produzi-la e fornecê-la de forma 
totalmente nacionalizada. além disso, somam-
se outros projetos na área de desenvolvimento 

tecnológico, como o desenvolvimento próprio 
de duas vacinas para CovId-19 e acordos de 
codesenvolvimento assinados para outras duas.

// 2. SaÚde Para a PoPulação 
BraSIleIra, e Para o Mundo

Bio-Manguinhos possui um portfólio com dez 
vacinas, 24 reativos para diagnóstico e dez biofár-
macos para prevenção, tratamento e detecção de 
diversas doenças. em 2020, mesmo com a pande-
mia, cumpriu com o atendimento às demandas 
públicas de saúde nacionais e internacionais.

Para o Programa nacional de Imunizações (PnI/
MS), foram fornecidos 111.123.427 doses de vacinas, 
enquanto que outras 5.044.510 doses das vacinas 
febre amarela e meningocócica aCw foram envia-
das a 33 países por meio das agências da onu.

Impulsionado pelas demandas decorrentes da 
pandemia, Bio-Manguinhos forneceu um total de 
11.258.667 reações para diagnóstico, em atendi-
mento aos programas do Ministério da Saúde, das 
quais 8.625.273 foram destinadas à Coordenação 
Geral de laboratórios (CGlaB/daevS/SvS). Foi o 
maior quantitativo dos últimos cinco anos. 

Para garantir acesso e tratamento para os por-
tadores de doenças autoimunes e raras, como 
artrite reumatoide, doença de Gaucher, esclerose 
múltipla, artrite psoríaca, deficiência do hormônio 
do crescimento, dentre outras, foram entregues, 
em 2020, 5.238.704 frascos e seringas de biofárma-
cos ao Componente especializado da assistência 
Farmacêutica (CeaF/daF/SCTIe).



// 3. novoS BIoFÁrMaCoS Para 
o SuS 

a incorporação de quatro novos biofármacos em 
um único ano é mais um dos recentes marcos 
da consolidação do papel de Bio-Manguinhos na 
redução da dependência produtiva e tecnológica 
externa, potencializando a sustentabilidade econô-
mico-financeira do Sistema Único de Saúde (SuS) e 
trazendo garantia de fornecimento de medicamen-
tos essenciais ao tratamento de diferentes doenças 
a pacientes brasileiros. 

em 2020, o Instituto, por meio de Parcerias para 
o desenvolvimento Produtivo (PdPs), iniciou 
o fornecimento de golimumabe, para o trata-
mento de doenças reumatológicas; somatropi-
na, para tratar hipopituitarismo e síndrome de 
Turner; rituximabe, para linfomas não-Hodgkin e 
artrite reumatoide; e trastuzumabe, para pacien-
tes com câncer de mama Her2+.

// 4. vaCIna TríPlICe vIral é 
100% BraSIleIra

a vacina para sarampo, caxumba e rubéola (trípli-
ce viral/Tvv) teve o processo de transferência de 
tecnologia concluído, certificando que todas as 
etapas de fabricação desse imunizante são realiza-
das em Bio-Manguinhos. 

essa vacina é imprescindível ao Calendário Básico 
de vacinação. nos dois últimos anos, foram 
entregues ao Programa nacional de Imunizações 
(PnI/MS) 66 milhões de doses, sendo 31,2 milhões 
em 2020, para combater o surto de sarampo que 
atingiu o Brasil nestes anos. 

Produzir a vacina integralmente nas instala-
ções de Bio-Manguinhos garante autonomia e 
autossuficiência ao país, contribuindo para o 
combate dessa doença.

// 5. SeTe ProduToS oBTêM 
reGISTro JunTo à anvISa 

Como parte do seu compromisso em oferecer 
produtos de qualidade à população brasileira, 
através do Sistema Único de Saúde (SuS), Bio-
-Manguinhos obteve o registro, junto à agên-
cia de vigilância Sanitária (anvisa), de sete 
novos produtos: o biofármaco trastuzumabe, 
medicamento biossimilar indicado no SuS 
para o tratamento de câncer de mama Her2+; 
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os testes rápidos (Trs) dPP® Covid-19 IgG/IgM e 
dengue nS1; os Trs Covid-19 IgG/IgM e Cha-
gas; e os kits moleculares SarS- Cov-2 (e/rP) e 
SarS-Cov-2 (edx).

Todos estão à disposição do Ministério da Saú-
de para o tratamento e diagnóstico de impor-
tantes doenças que acometem os brasileiros.  
 

// 6. InFraeSTruTura 
aCoMPanHa CreSCIMenTo e 
norMaS reGulaTórIaS 

a infraestrutura de Bio-Manguinhos vem 
acompanhando o crescimento da unidade e 
para isso inúmeras reformas das instalações 
aconteceram em 2020. 

Tanto o Centro de Produção de antígenos 
Bacterianos quanto o de antígenos virais 
(CPaB e CPav) passaram por moderniza-
ção da infraestrutura e adequações regula-
tórias, permitindo a ampliação da capaci-
dade produtiva; áreas do departamento de 
Controle de Qualidade (dequa) passaram 
por melhorias, assim como do departa-
mento de Processamento Final em Imuno-
biológicos (dePFI). 

o laboratório de experimentação animal 
(laean) passou por obras em estrutura de 
nível de biossegurança animal 3, umas das 
únicas existentes em nível nacional. e para 
criar as condições necessárias para pro-
duzir a vacina Covid-19, Bio-Manguinhos 
adequou áreas já existentes para produção 
e armazenamento do IFa e iniciou a cons-
trução de uma nova, para expansão do 
controle de qualidade.

// 7. Terreno do CIBS é CedIdo a 
BIo-ManGuInHoS eM deFInITIvo

Foi assinada com o Governo do estado do 
rio de Janeiro a escritura definitiva do terre-
no onde está sendo construído o Complexo 
Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS), 
no distrito Industrial de Santa Cruz, zona 
oeste do rio de Janeiro. Tal fato garante a 
segurança para a captação de recursos priva-
dos, no modelo de financiamento BTS (“built 
to suit“, ou construção sob medida), que será 
utilizado para finalizar a sua construção.

o empreendimento será o maior centro de 
produção de produtos biológicos da amé-
rica latina e um dos mais modernos do 
mundo e já recebeu investimentos do Minis-
tério da Saúde para as etapas iniciais, como 
terraplenagem, estaqueamento dos prédios, 
construções dos blocos e cintas. 

// 8. InSTITuTo adoTa o SeI Para 
auMenTo de eFICIênCIa  

Bio-Manguinhos passou a ser mais uma 
instituição pública a adotar o Sistema eletrô-
nico de Informações (SeI), uma ferramenta de 
gestão de documentos e processos eletrônicos 
que permite a produção, edição, assinatura 
e trâmite de documentos dentro do próprio 
sistema, além de possibilitar a atuação simul-
tânea de diversas áreas, aumentando a efici-
ência administrativa. o sistema, desenvolvido 
pelo Tribunal regional Federal da 4ª região e 
utilizado por diversos órgãos da administração 
pública, foi implantado pelo Instituto ao longo 
de 2020 para otimizar recursos e processos.



// 9. InveSTIMenTo eM Inovação

Bio-Manguinhos considera, em sua estra-
tégia, a inovação como um processo con-
tínuo, buscando implementar um modelo 
de gestão baseado no conceito de inovação 
aberta (open innovation), a fim de melhorar 
o desenvolvimento de produtos, prover me-
lhores serviços e aumentar sua eficiência. 
o Instituto trabalha em consonância com 
a Política de Inovação da Fiocruz e o Mar-
co legal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(CT&I). em 2020, participou ativamente do 
Programa Fiocruz de Fomento à Inovação, o 
“Inova Fiocruz”, submetendo nove projetos, 
a maioria sobre a CovId-19 e seu vírus, o 
SarS-Cov-2. 

o Instituto também realizou webinars que 
estimulam a troca de conhecimento. des-
taque para o Bio In-nova ação, iniciativa 
criada para compartilhar informações pro-
duzidas e acumuladas por especialistas que 
atuam de forma colaborativa na indústria 
biofarmacêutica.

// 10. reFerênCIa Para a IMPrenSa 

enquanto instituição parte da Fiocruz e um 
dos principais laboratórios públicos da amé-
rica latina, Bio-Manguinhos é reconhecido 
como uma referência na área de desenvolvi-
mento e produção de insumos para a saúde 
pública. Com um quadro de especialistas 

qualificados, é visto pela imprensa como fon-
te de informações confiáveis e seguras.

as iniciativas de enfrentamento ao novo 
coronavírus, no âmbito das ações da Fiocruz 
e do Ministério da Saúde, em 2020, projeta-
ram o protagonismo do Instituto no campo 
da saúde e, consequentemente, o número 
de solicitações por parte da imprensa, na-
cional e internacional. neste sentido, Bio-
-Manguinhos recebeu, diretamente, cerca 
de 650 solicitações de veículos de notícias 
de todos os perfis (sites, jornais, emissoras 
de rádio, portais etc.), do Brasil e de países 
como alemanha, Chile, China, emirados 
Árabes, espanha, estados unidos e França.
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Criado em 1976, Bio-Manguinhos 
é a unidade da Fundação oswal-
do Cruz (Fiocruz) responsável por 
pesquisa, inovação, desenvolvi-
mento tecnológico e produção 
de vacinas, kits para diagnósti-
co e biofármacos voltados para 
atender prioritariamente às de-
mandas da saúde pública nacio-
nal. no Complexo Tecnológico de 
vacinas (CTv), um dos maiores 
centros de produção da améri-
ca latina, instalado no Campus 
Manguinhos, no rio de Janeiro, 
são produzidas vacinas essenciais 
para o calendário básico de va-
cinação do Ministério da Saúde 
(MS). esse Complexo também 
abriga o Centro Henrique Penna 
(CHP), que conta com modernas 
plantas industriais destinadas aos 
demais imunobiológicos, além 
da linha produtiva onde será in-
corporada a tecnologia da vacina 
CovId-19.

O INSTITUTO
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o protagonismo do Instituto no âmbito das 
políticas e ações de saúde pública, em apoio ao 
MS, ganhou mais visibilidade diante da pande-
mia. Sua atuação foi determinante principal-
mente nos campos da prospecção de vacinas 
para a CovId-19 e na busca de diferentes 
soluções para prevenção, diagnóstico e trata-
mento da doença. Sua expertise possibilitou 
desenvolver e ofertar rapidamente o teste de 
diagnóstico molecular, entregando mais de 5 
milhões   de reações em nove meses. Seja por 
meio de iniciativas próprias ou em parceria, 
Bio-Manguinhos escreveu uma importante par-
te da sua trajetória nos meses subsequentes ao 
surgimento do novo coronavírus.

Para além da sua atuação no território nacio-
nal, Bio-Manguinhos também tem destaque 
no cenário internacional, por meio do inter-
câmbio de informações em diferentes fóruns e 
do estabelecimento de parcerias para pesqui-
sa, desenvolvimento e produção, assim como 
pelo fornecimento de vacinas para os progra-
mas de imunização de outros países. a vacina 
febre amarela, pré-qualificada pela organiza-
ção Mundial da Saúde (oMS) desde 2001, já foi 
exportada para mais de 75 nações, através de 
organismos internacionais. 

de modo a impulsionar as atividades produtivas 
e de inovação, Bio-Manguinhos investe conti-
nuamente na sua capacitação tecnológica e na 
modernização e ampliação da sua infraestrutura, 
respaldado pelo cumprimento das Boas Práticas 
de Fabricação (BPF) e por certificações de quali-
dade dos seus laboratórios. em termos de infra-
estrutura de ponta, o Instituto avança com o pro-
jeto do Complexo Industrial de Biotecnologia em 
Saúde (CIBS), em construção no distrito industrial 
de Santa Cruz, em um terreno de 580 mil m2 na 
zona oeste do rio de Janeiro. este investimento 
ampliará a capacidade atual de processamento 
final de vacinas e biofármacos do Instituto em 
pelo menos quatro vezes, desempenhando um 
papel estratégico para a autossuficiência nacio-
nal na produção de imunobiológicos.

o Instituto preza por uma atuação responsável em 
diferentes esferas, minimizando o impacto de suas 
atividades no meio ambiente; relacionando-se por 
meio de projetos e ações sociais com as comu-
nidades vizinhas de Manguinhos e dos futuros 
campi, em Santa Cruz e eusébio (Ce); e atuando 
de forma transparente, seja respeitando a lei de 
acesso à Informação, seja pelo diálogo permanen-
te com a sociedade através dos seus veículos de 
comunicação institucionais ou da imprensa. 



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.

15

o atendimento às demandas de vacinas, kits 
para diagnóstico e biofármacos do Sistema Úni-
co de Saúde (SuS) e a busca por novas soluções 
é fruto do compromisso dos 1.814 colaboradores, 
que diariamente entregam o seu melhor em 
prol da saúde da população. 

O protagonismo 
do Instituto nas 
ações de saúde, em 
apoio ao Ministério 
da Saúde, ganhou 
mais visibilidade. 
Sua atuação foi 
determinante 
principalmente 
nos campos da 
prevenção e do 
diagnóstico da 
COVID-19.
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// Governança CorPoraTIva

enquanto instituição vinculada à Fiocruz e 
a serviço da saúde pública, Bio-Manguinhos 
adota como base os princípios da integridade, 
confiabilidade, transparência, capacidade de 
resposta, melhoria regulatória e prestação de 
contas e responsabilidade. 

o Instituto valoriza a lógica democrática e a 
gestão participativa, possuindo uma estrutura 
organizacional que reforça tal modelo. Para além 
da diretoria, existem quatro órgãos colegiados 
com finalidades específicas para acompanhar, 
aprovar e avaliar questões estratégicas da insti-
tuição: assembleia Geral, Conselho deliberativo, 
Colegiado Interno de Gestores e Conselho Políti-
co e estratégico. 

// eSTruTura orGanIzaCIonal 

Diretoria 
é composta pelo diretor e por quatro vice-direto-
res. o primeiro é eleito por voto direto dos servido-
res da unidade a cada quatro anos. Cabe a ele lide-
rar e gerir todos os assuntos da unidade, além de 
executar e implementar as diretrizes que constam 
no Plano diretor e no Plano estratégico, no Termo 
anual de Compromisso de Gestão, ou equivalente, 
firmado com a Fiocruz, e outros instrumentos da 
política institucional.

Já os vice-diretores são convidados pelo diretor 
para dar suporte às decisões, ações e iniciativas 
institucionais. Bio-Manguinhos possui quatro 
vice-diretorias: desenvolvimento Tecnológico; 
Gestão e Mercado; Qualidade; e Produção, for-
madas por assessorias, departamentos, divi-
sões, seções, laboratórios, núcleos e programas, 
de acordo com a especificidade de cada uma.

Assembleia Geral
órgão máximo de representação dos funcioná-
rios, a assembleia Geral (aG) de Bio-Manguinhos 
tem como competências aprovar a proposta do 
regimento Interno e eventuais mudanças no 
documento; deliberar sobre questões institu-
cionais relacionadas ao Congresso Interno da 
Fiocruz, ao Conselho deliberativo – Fiocruz e às 
atividades de Bio-Manguinhos e sua coletivida-
de; deliberar sobre questões eleitorais e de re-
presentação nos órgãos colegiados da unidade.

Conselho Deliberativo (CD-Bio)
Composto pela diretoria (diretor e os quatro vi-
ce-diretores), por cinco servidores eleitos e pelo 
presidente do Conselho Político e estratégico do 
Instituto, o Conselho deliberativo (Cd-Bio) é o 
órgão responsável pela deliberação das políticas 
e estratégias de Bio-Manguinhos.

Previstos no regimento Interno, os encontros 
do grupo acontecem quatro vezes ao ano, ou 
de forma extraordinária, caso seja convocado 
pela maioria simples de seus membros ou 
pelo diretor.

Conselho Político e Estratégico (CPE) 
é um órgão consultivo que apoia a orientação 
político-estratégica em temas relacionados a de-
senvolvimento Tecnológico, Produção, Controle 
e Garantia da Qualidade e Gestão, considerando 
as políticas setoriais pertinentes e tendências 
tecnológicas e epidemiológicas. Para cumprir seu 
papel, o CPe analisa e sugere modificações no 
Plano estratégico de Bio-Manguinhos. 

o grupo também avalia os termos de compro-
misso de gestão, a proposta orçamentária, os 
instrumentos gerenciais estratégicos do Insti-
tuto, o desempenho da diretoria, dentre outras 
atribuições, como propostas de encaminhamen-
tos ao Cd-Bio. 
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Órgãos Colegiados:
Conselho nacional de Saúde;
Conselho nacional de Saúde 
Suplementar; 
Comissão nacional de Incorporação 
de Tecnologias do SuS.

Entidades Vinculadas

Consultoria Jurídica

Gabinete do Ministro Secretaria-executiva

assembleia Geral

Conselho Político e estratégico (CPe)

vice-diretoria 
de Qualidade

vice-diretoria 
de Gestão e Mercado

vice-diretoria 
de Produção

vice-diretoria de 
desenvolvimento Tecnológico

assessorias da diretoria

Colegiado Interno de Gestores (CIG)

Conselho deliberativo

diretor

Secretaria de 
atenção Primária

à Saúde

Secretaria de 
atenção 

especializada 
à Saúde

Fundações Públicas: 
Fundação nacional de Saúde

Autarquias:
anvisa e agência nacional 

de Saúde Suplementar

Empresa Públicas:
empresa Brasileira de Hemoderivados 

e Biotecnologia;
Hospital n. Sra da Conceição S/a;

Hospital Fêmina S/a;
Hospital Cristo redentor S/a.

Secretaria de 
vigilância em 

Saúde

Secretaria de 
Saúde Indígena

Secretaria de 
Gestão do Trabalho 
e da educação na 

Saúde

Secretaria de 
Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos 

estratégicos em Saúde

departamento nacional de auditoria do SuS

diretoria de Integridade

Ministro 
da Saúde

Fundação 
Oswaldo Cruz

Bio-
Manguinhos

// orGanoGraMa
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Colegiado Interno de Gestores (CIG) 
de suma importância para a análise, dis-
cussão e proposição de temas estratégicos 
relacionados à gestão de Bio-Manguinhos, 
o Colegiado Interno de Gestores (CIG) é um 
fórum gerencial integrado pela diretoria e 
seus gestores, de todos os níveis hierárquicos, 
além dos representantes dos colaboradores 
eleitos para o Cd Bio-Manguinhos e para o 
CPe. Seu papel é fundamental na estrutura 
de governança do Instituto.

// eSTraTéGIa

Para aperfeiçoar constantemente suas práticas 
de gestão, Bio-Manguinhos adota ferramentas 
e indicadores para monitorar e avaliar as me-
tas e objetivos institucionais. após a revisão do 
Plano estratégico, que resultou em um novo 
documento para o período 2019-2028, e da es-
trutura organizacional, em 2019, o Instituto se 
voltou para o aprimoramento de instrumentos 
de análise de desempenho.

um deles é o Sistema de desempenho Institu-
cional (SdI), que possibilita apurar, monitorar 
e avaliar os objetivos da instituição, de modo 
que se avance na direção definida no Plano 
estratégico. o SdI facilita a identificação de 
oportunidades de melhoria na performance 
organizacional e a criação de planos de ação, 
quando necessário. 

Esferas do Mapa Estratégico                                           Objetivos

Sociedade                                                                                          Satisfação dos clientes
 
autossustentabilidade                                                               eficácia na utilização dos recursos
  
Processos                                                                                          efetividade logística                                                                                                          
                                                                                                               efetividade industrial                                                                                             
                                                                                                               responsabilidade socioambiental
 
aprendizado e Crescimento                                                 retenção de pessoas 
                                                                                                       desenvolvimento

// oBJeTIvoS eSTraTéGICoS

Fonte: Escritório de Processos.



Para aperfeiçoar  
constantemente suas 
práticas de gestão, 
Bio-Manguinhos 
adota ferramentas 
e indicadores para 
monitorar e avaliar 
as metas e objetivos 
institucionais.

Indicadores estratégicos 
em 2020, foi aprimorada a forma de monito-
ramento e reporte dos indicadores institucio-
nais. Por meio do Painel Gerencial de resul-
tados, acontecem dois fóruns: um mensal, 
para os indicadores associados ao modelo da 
cadeia produtiva (Painel Gerencial da Cadeia 
Produtiva); e outro bimestral, ampliado para 
os demais temas estratégicos (Painel Gerencial 
de Indicadores). 

Com a pandemia da CovId-19, declarada em 
março de 2020, os esforços se concentraram 
nas operações de enfrentamento a este grave 
problema de saúde pública. os indicadores 
de recursos Humanos foram redirecionados 
para Informações Gerenciais de Contingência, 
de modo a acompanhar a situação da força de 
trabalho do Instituto, considerando perfil de 
saúde, gestão das movimentações internas, 
disponibilidade de colaboradores presenciais e 
em teletrabalho, monitoramento das testagens, 
entre outros. 

o resultado global refletido no Painel Geren-
cial de Indicadores foi de 80%, o que signifi-
ca um aumento em relação ao ano anterior 
(74%). os indicadores foram relacionados aos 
objetivos estratégicos, conforme demonstra a 
tabela da página anterior.

Para acompanhamento dos planos de ação 
oriundos do Painel Gerencial de Indicadores, 
foi implementada uma ferramenta de controle 
para apoio à gestão, que inclui ações, prazos/pe-
riodicidade e reporte. 

Ações de melhoria no reporte de resultados
em 2020, foi dada especial ateção à manuten-
ção, monitoramento e melhoria dos indicado-
res em nível tático/operacional. Foi realizado 
um processo de aprimoramento das bases de 
dados institucionais, de desenvolvimento de 
informações gerenciais necessárias às tomadas 
de decisão, e de implementação de ferramen-
tas na medição dos resultados.

destaca-se o aprimoramento do Painel Ge-
rencial de Custos, no que se refere ao formato, 
modelo de apresentação e dinâmica de cons-
trução e reporte pelos gestores responsáveis 
pelas informações e ações de melhoria.
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o direito à saúde de forma uni-
versal e igualitária é uma impor-
tante conquista do Brasil. a Fio-
cruz, por meio de suas diversas 
unidades e frentes de trabalho, 
participou ativamente da cons-
trução do Sistema Único de Saú-
de (SuS), e continua atuando de 
forma decisiva para que o acesso 
a produtos de elevada qualidade 
e tecnologia seja uma realidade 
para cidadãos de todo o país. 

Bio-Manguinhos desempenha 
um papel essencial neste aspec-
to, com destacada atuação na 
cadeia de inovação e desenvolvi-
mento tecnológico do país, o que 
permite oferecer soluções em 
momentos de emergência sani-
tária, como a da CovId-19. 

Por meio do fornecimento de 
vacinas, biofármacos e kits para 
diagnóstico de suma importân-
cia para a saúde da população 
brasileira, o Instituto se tornou o 
maior laboratório público do país, 
com efetiva participação nas po-
líticas e iniciativas de saúde pú-
blica do Ministério da Saúde. 

A SAÚDE É A 
NOSSA MISSÃO



22     ra 2020  //  a saúde é a nossa missão

// ForTaleCendo a rede 
PÚBlICa BraSIleIra 

Bio-Manguinhos fortalece o Sistema Único de 
Saúde (SuS) nas áreas de prevenção, diagnós-
tico e tratamento de doenças, possibilitando 
a ampliação do acesso a insumos estratégicos 
para a população e contribuindo para a redu-
ção da dependência tecnológica externa. 

os principais programas e órgãos do MS aten-
didos por Bio-Manguinhos são:

• Programa Nacional de Imunizações (PNI/DEIDT/
SvS/MS);

• Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde 
Pública (CGlaB/daevS/SvS/MS);

• Departamento de Doenças de Condições Crô-
nicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(dCCI/SvS/MS); 
- Coordenação Geral de Sangue e Hemoderi-
vados (CGSH/daeT/SaeS/MS) e

• Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica, do departamento de assistência 
Farmacêutica e Insumos estratégicos (CeaF/
daF/SCTIe/MS).

Por meio deles, o Instituto amplia o acesso da 
sociedade a imunobiológicos, em prol da  quali-
dade de vida dos brasileiros, e estimula o desen-
volvimento industrial e biotecnológico do país.

atualmente, a linha de produtos de Bio-Man-
guinhos é composta por dez vacinas, 25 kits 
para diagnóstico e dez biofármacos, em dife-
rentes apresentações.

// vaCInaS

desde sua criação, em 1976, Bio-Manguinhos 
fornece vacinas ao PnI, com o objetivo de 
prevenir e erradicar doenças. a experiência 
nessa linha de produtos permite atender a uma 
parcela significativa das demandas nacionais: 
em 2020, foram fornecidas 111.123.427 doses de 
vacinas virais e bacterianas. esse quantitativo 
o coloca como o maior fornecedor público de 
vacinas do país.

o grande destaque do ano foi a assinatura do 
contrato de encomenda Tecnológica (etec) com 
a biofarmacêutica astrazeneca, que garante a 
Bio-Manguinhos o acesso a 100,4 milhões de 
doses do Ingrediente Farmacêutico ativo (IFa) 
para o processamento final (formulação, envase, 
revisão, rotulagem e embalagem) e controle de 
qualidade da vacina CovId-19. a etec também 
estabelece os parâmetros da transferência de 
tecnologia de produção da vacina desenvolvida 
pela universidade de oxford (reino unido), vi-
sando o fornecimento do produto nacionalizado 
a partir do segundo semestre de 2021.
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outro marco alcançado foi a obtenção do regis-
tro da vacina pneumocócica na apresentação 4 
doses, o que permitirá um ganho significativo 
na capacidade de produção e representará uma 
economia ao Ministério da Saúde, na aquisição e 
diminuição dos custos com a cadeia de frio, em 
relação aos frascos com 1 dose.

destaca-se também, em apoio direto à campa-
nha nacional de vacinação contra a poliomielite 
e multivacinação promovida pelo Ministério da 
Saúde em outubro, o fornecimento de 19,7 mi-
lhões de doses da vacina poliomielite oral (87% 
das doses entregues ao PnI em 2020), 16 milhões 
de doses da tríplice viral (51% do quantitativo 
fornecido) e 2,8 milhões da vacina febre amarela 
(8% do total de doses enviadas em 2020).

além do amplo fornecimento de vacinas ao Pro-
grama nacional de Imunizações, Bio-Manguinhos 
também garantiu, ao longo do ano, atendimento 
a mais de 30 países, exportando as vacinas febre 
amarela e meningocócica aCw - esta em parce-
ria com o Instituto Finlay, de Cuba - por meio de 
agências das nações unidas. Mesmo em um con-
texto desfavorável devido às restrições impostas 
pela pandemia da CovId-19, como fechamento 
de aeroportos, cancelamento de voos, fechamen-
to de fronteiras etc., foram enviados 5,04 milhões 
de doses ao exterior, principalmente para países 
latino-americanos e africanos. 

Além do fornecimento 
de vacinas ao 
Programa Nacional 
de Imunizações, Bio-
Manguinhos garantiu 
o atendimento a 
mais de 30 países, 
exportando as vacinas 
febre amarela e 
meningocócica ACW.



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

voluMe ForneCIdo de vaCInaS 
(doSeS)

voluMe exCedenTe de 
vaCInaS exPorTado (doSeS)

111.123.427                                      2020 5.044.510                                      2020

107.900.584                                   2019 1.371.010                                          2019

118.841.365                                     2018 288.000                                         2018

129.185.338                                     2017

80.693.357                                     2016 5.234.600                                       2016

5.159.204                                        2017
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// PorTFólIo de vaCInaS de 
BIo-ManGuInHoS

Bacterianas 
- difteria, tétano, pertussis e Haemophilus 
influenzae b (conjugada) (dTP e Hib) - 5 doses; 

- Haemophilus influenzae b (Hib) (conjugada) -  
1 e 5 doses; 

- Meningocócica aC (polissacarídica) - 10 doses; 

- Pneumocócica 10-valente (conjugada) - 1 e 4 
doses. 

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 (atenuada) - 1 dose; 

- Sarampo, caxumba, rubéola (atenuada) (trí-
plice viral - Tvv) - 10 doses; 

- Sarampo, caxumba, rubéola e varicela (tetra-
valente viral - MMrv) - 1 dose.



// KITS Para dIaGnóSTICo

Seguros e precisos, os kits para diagnóstico 
fornecidos por Bio-Manguinhos contribuem 
para o monitoramento de doenças desde 
a década de 1980. atualmente, o portfólio 
desta linha é composto por 25 produtos para 
atender à rede que dá suporte aos programas 
prioritários de controle de endemias e agravos 
do Ministério da Saúde. anualmente, Bio-Man-
guinhos vem introduzindo novos produtos e 
apresentações nesta área.

em 2020, destaca-se o aumento de cerca de 
42% nas entregas em relação ao ano ante-
rior. Foram 11.258.667 reações fornecidas ante 
6.504.488, em 2019. a linha de diagnóstico, 
inclusive, teve grande destaque nas frentes de 
enfrentamento da CovId-19. a começar pelo 
desenvolvimento, produção e entrega em 
tempo recorde do Kit Molecular SarS-Cov-2. 
Foram cerca de 5 milhões de reações forneci-
das apenas desse produto. Bio-Manguinhos 
também iniciou o fornecimento do teste rápi-
do para diagnóstico da CovId-19, com resul-
tados em até 20 minutos.

Com a população realizando testes para de-
tecção do SarS-Cov-2, aumentou significati-
vamente o quantitativo de processamento de 
amostras. Por conta disso, o Instituto contribuiu 
para a ampliação da capacidade de testagem 
dos laboratórios Centrais de Saúde Pública 
(lacens) ao implantar 35 plataformas automati-
zadas, em diferentes estados, por meio das uni-
dades de apoio ao diagnóstico, cujas equipes 
também receberam treinamento.

em paralelo às iniciativas voltadas ao novo co-
ronavírus, o Instituto atuou em outras frentes. 
em parceria com os  institutos Carlos Chagas 
(ICC-Fiocruz/Pr), ageu Magalhães (IaM-Fio-
cruz/Pe); Gonçalo Moniz (IGM-Fiocruz/Ba), de 
Biologia Molecular do Paraná (IBMP) e oswal-
do Cruz (IoC-Fiocruz/rJ), desenvolveu o Teste 
rápido para doença de Chagas, que obteve 
registro na anvisa.

ra 2020  //  a saúde é a nossa missão      25



// PorTFólIo de KITS Para 
dIaGnóSTICo

- Kit molecular SarS-Cov-2 (e/rP)

- Kit molecular SarS-Cov-2 (n1/n2/n3)

- Kit naT HIv/HCv/HBv

- Kit naT Plus (HIv/HCv/HBv/malária)

- Kit molecular zdC (zika, dengue e chikungunya)

- Tr dPP® CovId-19 IgM/IgG 

- Tr dPP® zdC IgM/IgG

- Tr dPP® zika IgM/IgG 

- Tr dPP® dengue IgM/IgG

- Tr dPP® dengue nS1

- Tr dPP® Chikungunya IgM/IgG 

- Tr dPP® Imunoblot rápido – HIv-1/2 

- Tr dPP® HIv-1/2 (SSP e fluido oral)

- Tr dPP® Sífilis 

- Tr dPP® HIv/Sífilis Combo

- Tr dPP® Sífilis duo

- Tr dPP® leptospirose 

- Tr dPP® leishmaniose visceral Canina

- Tr CovId-19 IgM/IgG

- Tr Chagas

- Tr HIv-1/2

- IFI Chagas

- IFI leishmaniose Humana

- eIe leishmaniose visceral Canina 

- Helm Teste 

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

ForneCIMenTo de KITS Para 
dIaGnóSTICo (reaçÕeS)

6.504.488                                      2019

5.162.480                                        2016

6.646.954                                       2018

6.021.380                                        2017
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11.258.667                                      2020



// BIoFÁrMaCoS

desde 2006, Bio-Manguinhos fornece bio-
fármacos, que são medicamentos gerados a 
partir de plataformas biotecnológicas. entre 
os principais benefícios, destacam-se o maior 
acesso da população a produtos de alto valor 
agregado, a redução da dependência de im-
portação e a capacitação tecnológica e indus-
trial nacional. 

em 2020, foram entregues 5.238.704 frascos e 
seringas de biofármacos ao Componente espe-
cializado da assistência Farmacêutica (CeaF/
daF/SCTIe/MS), garantindo acesso e tratamento 
aos portadores de doenças como artrite reuma-
toide, doença de Gaucher, esclerose múltipla, 
artropatia psoriásica, espondilite ancilosante, 
deficiência do hormônio do crescimento, hipo-
pituitarismo, síndrome de Turner, entre outras.

o destaque desta linha de produtos, no 
entanto, foi a incorporação de quatro novos 
biofármacos como resultado de Parcerias para 
o desenvolvimento Produtivo (PdPs): soma-
tropina, golimumabe, rituximabe e trastuzu-
mabe. estes dois últimos marcaram o início da 
atuação de Bio-Manguinhos no tratamento de 
doenças oncológicas. o rituximabe é um anti-
corpo monoclonal indicado no Sistema Único 
de Saúde (SuS) para linfomas não-Hodgkin - 
linfoma de grandes células B e linfoma folicu-
lar - e artrite reumatoide, enquanto o trastu-
zumabe é usado no tratamento de subtipo de 
câncer de mama identificado pela superex-
pressão do gene Her2+.
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Na linha de 
biofármacos, quatro 
novos produtos foram 
incorporados ao 
portfólio.



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

ForneCIMenTo de BIoFÁrMaCoS 
(FraSCoS e SerInGaS)

5.238.704                                      2020

1.885.775                                        2019

11.245.952                                       2016

5.521.504                                        2018

9.395.423                                        2017

// PorTFólIo de BIoFÁrMaCoS

- alfaepoetina (2.000, 4.000 e 10.000 uI)

- alfainterferona 2b (3, 5 e 10 MuI)

- alfataliglicerase (200 u)

- Betainterferona 1a (22 e 44 µg/0,5ml)

- etanercepte (50mg/ml)

- Golimumabe (50 mg)

- Infliximabe (100 mg/ml)

- rituximabe (10 e 50 mg)

- Somatropina (4 e 12 uI)

- Trastuzumabe (150 mg)

28     ra 2020  //  a saúde é a nossa missão



// GeSTão da QualIdade

Todos os produtos de Bio-Manguinhos passam 
por diversas etapas de aprovação interna antes 
de serem liberados e enviados ao Ministério da 
Saúde. o processo envolve a inspeção, docu-
mentação e análise quanto ao atendimento dos 
requisitos de qualidade, como Boas Práticas e 
demais normas da anvisa. Para serem aprova-
dos, os lotes devem estar em conformidade em 
todas as análises de controle de qualidade. 

anualmente, o Instituto vem aperfeiçoando sua 
capacidade para lidar com novas demandas 
regulatórias, relacionadas ao desenvolvimento e 
à padronização de metodologias de análise, em 
consonância com as crescentes exigências dos 
órgãos reguladores.

em 2020, com a pandemia da CovId-19 e os 
desafios colocados pela necessidade rápida de 

respostas, que incluiu o fornecimento de no-
vos produtos para o enfrentamento do vírus, o 
Sistema da Qualidade de Bio-Manguinhos teve 
que se adaptar. de forma a garantir a qualidade, 
segurança e eficácia dos produtos que surgiram 
nesse período, foram feitas adequações nos pro-
cessos que apoiam as atividades produtivas,que 
contribuíram para modernizar o Sistema da 
Qualidade e a aderência aos novos requisitos de 
Boas Práticas de Fabricação.  

o Instituto teve ampla participação na constru-
ção da estratégia regulatória de submissão con-
tínua para o registro da vacina CovId-19, forneci-
da por Bio-Manguinhos a partir da parceria com 
a astrazeneca. a discussão com a anvisa contou 
com inúmeras reuniões e elaboração de docu-
mentos técnicos e regulatórios para a rápida 
aprovação dessa vacina pela agência.
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// FarMaCovIGIlÂnCIa e 
TeCnovIGIlÂnCIa

a área de Farmacovigilância e Tecnovigilância, 
da assessoria Clínica de Bio-Manguinhos, ava-
lia continuamente a relação risco-benefício 
de biofármacos e vacinas, além de kits para 
diagnóstico in vitro, o que inclui atividades de 
detecção, avaliação, prevenção e comunicação 
de eventos adversos e queixas técnicas duran-
te as fases da pesquisa clínica e após o regis-
tro do produto. essa prática está consolidada 
na unidade e acontece há mais de 12 anos.

em 2020, diversas atividades foram conduzidas 
no âmbito destas áreas, como a implementa-
ção de um sistema informatizado de farmacovi-
gilância, que também atende às demandas de 
tecnovigilância. Foi implementado o módulo 
11 de Boas Práticas (BPx), a partir do qual todos 
os colaboradores são periodicamente treinados 
nas ações e conceitos pertinentes. 

Com a pandemia da CovId-19, especialistas de 
Bio-Manguinhos foram convidados a integrar 
diversos grupos de trabalho (GT) e pesqui-
sa. não foi diferente com os profissionais de 
farmacovigilância, que participaram de GTs 
nacionais e internacionais, com destaque para 
o Comitê de resposta rápida a eventos adver-
sos Pós-vacinação contra a CovId-19 e o GT de 
Farmacovigilância do Covax Facility, iniciativa 
da organização Mundial da Saúde (oMS) junto 
a outras organizações, como aliança Global 
para vacinas e Imunização (Gavi) e Coalizão 
para Inovações em Preparação para epidemias 
(Cepi, na sigla em inglês), para ampliar a dis-
tribuição de vacinas CovId-19 para países de 
baixa renda.

Com essas e outras iniciativas, Bio-Mangui-
nhos atende aos requisitos das Boas Práticas 
de Farmacovigilância, dispostos nas rdCs nº 
406/2020 e nº 9/2015, In nº 63/2020, guias da 
ICH, guias da oMS e acordos de farmacovigi-
lância; e também ao que pressupõem as rdCs 
nº 23/2012 e nº 67/2009, referentes às ativida-
des de tecnovigilância.
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Com a pandemia, 
especialistas da 
Farmacovigilância 
de Bio-Manguinhos 
participaram de 
GTs nacionais e 
internacionais, como 
o Comitê de Resposta 
Rápida a Eventos 
Adversos Pós-
Vacinação contra a 
COVID-19.
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a produção de conhecimento 
é parte essencial das atividades 
desenvolvidas por Bio-Mangui-
nhos. o Instituto investe em 
pesquisa, inovação e no desen-
volvimento de projetos próprios, 
além de buscar parcerias para 
acelerar a introdução de produ-
tos de importância para a saúde 
pública, fazendo com que a so-
ciedade tenha acesso a imuno-
biológicos de qualidade. 

desta forma, Bio-Manguinhos 
contribui para atender às de-
mandas da população por meio 
dos programas do Ministério 
da Saúde, reduzir a dependên-
cia tecnológica e produtiva do 
país na área da saúde - e, conse-
quentemente, a importação de 
insumos -, alavancar a competi-
tividade industrial e tecnológica 
nacional e promover o desenvol-
vimento do Complexo Industrial 
da Saúde (CIS).

INOVAÇÃO
EM SAÚDE



GeSTão da 
Inovação

Gestão das 
alianças 

estratégicas

Gestão de 
portfólio

Gestão de PI, 
licenciamento 

e royalties

Prospecção

// GeSTão da Inovação

a inovação em Bio-Manguinhos é vista e 
trabalhada como um processo contínuo e 
inerente às atividades institucionais, sendo 
organizada e gerenciada de acordo com a 
estratégia organizacional.  

o modelo de inovação em Bio-Manguinhos tem 
em sua base quatro pilares: estratégia, Gestão 
da Inovação, Competências organizacionais 
e Funções de apoio, que envolvem processos, 
projetos e iniciativas que precisam estar coor-
denados para que o objetivo de oferecer novos 
produtos à população seja alcançado.  

o pilar da Gestão da Inovação, mais especifi-
camente, contempla os processos de prospec-
ção, gestão de portfólio, gestão das alianças 
estratégicas e gestão de propriedade intelec-
tual, licenciamento e royalties.

Prospecção

a atividade de prospecção começou a ser estru-
turada em 2019, de forma a fortalecer a inteli-
gência competitiva em Bio-Manguinhos.

Com o advento da pandemia da CovId-19, essa 
atividade foi redirecionada para um novo objeti-
vo: em conjunto com a área de desenvolvimento 
Tecnológico, mapear as iniciativas em andamen-
to no Brasil e no mundo nas áreas de prevenção 
e tratamento do novo coronavírus. 

Por meio de pesquisa, levantamento e tratamen-
to das informações coletadas em bases de dados, 
somados à experiencia acumulada pela equipe 
de prospecção, foram traçados e analisados os 
primeiros cenários, em março de 2020. diante 
da situação cada vez mais complexa, o foco se 
voltou às vacinas em estágio mais avaçado, man-
tendo o monitoramento das vacinas candidatas.
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Frente ao crescente volume de informações 
científicas disponíveis, como artigos e estudos, 
foi estruturada uma rede de prospecção, para 
melhor trabalhar as informações e dados levan-
tados, formada por grupos com profissionais de 
diferentes áreas do Instituto: Grupos de discus-
são, divididos pelos temas vacinas, Medicamen-
tos Biológicos, diagnóstico, epidemiologia e 
aspectos Socioeconômicos; Grupo de Trabalho 
de Prospecção; e Grupo de Trabalho de oportu-
nidades, cada um com uma lógica e objetivos 
próprios, mas interligados entre si. 

as discussões dos GTs de Prospecção e opor-
tunidades sobre a CovId-19 analisaram as-
pectos técnicos e científicos de cada iniciativa 
mapeada, considerando a capacidade de 
incorporação por Bio-Manguinhos com base 
em diferentes fatores, tais como a aderência às 
competências instaladas, a estratégia tecnoló-
gica de longo prazo e a sustentabilidade para 
fornecimento da vacina ao Programa nacional 
de Imunizações (PnI).

as análises e conclusões foram discutidas com 
a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Insumos estratégicos em Saúde (SCTIe), de forma 
a garantir o alinhamento com as estratégias do 
Ministério da Saúde para incorporação de uma 
vacina para CovId-19. a decisão do governo, após 
análise dos cenários, foi por uma encomenda 
tecnológica junto à biofarmacêutica astrazeneca, 
que havia licenciado a vacina para CovId-19 de-
senvolvida pela universidade de oxford.

ainda como uma iniciativa do GT de Prospecção, 
em 2020, foi lançado o “Bio In-nova ação”, uma 
série de encontros virtuais para compartilhar as 

informações produzidas e acumuladas por es-
pecialistas que atuam de forma colaborativa na 
indústria biofarmacêutica. os seis painéis reali-
zados ao longo do ano foram abertos ao público 
e estão disponíveis no canal de Bio-Manguinhos 
no YouTube, onde foram transmitidos ao vivo.  

Gestão das alianças estratégicas 

Bio-Manguinhos possui diversas parcerias com 
instituições nacionais e internacionais, por meio 
de acordos de transferência de tecnologia e de-
senvolvimento conjunto, que resultam na incor-
poração de novos produtos ao portfólio, e conse-
quentemente maior acesso pela população. 

a instituição também trabalha em um mode-
lo de negócios que visa o fortalecimento da 
cadeia nacional de inovação no âmbito do de-
senvolvimento tecnológico de produtos para 
a saúde, como vacinas, biofármacos e kits 
para diagnóstico: o de prestação de serviços 
tecnológicos.

a pandemia trouxe novos formas de relaciona-
mento com os parceiros, e também um recorde de 
negociações de projetos nas três linhas de produto.

Gestão de Propriedade Intelectual, licencia-
mento e royalties

Bio-Manguinhos possui uma gestão de paten-
tes consolidada. o objetivo, além de proteger, 
é impedir o domínio privado sobre conhe-
cimentos e tecnologias desenvolvidos pelo 
Instituto. assim, evita-se a criação de barreiras 
comerciais que impeçam o acesso da popula-
ção a produtos e tecnologias de interesse da 
saúde pública brasileira. 



em 2020, a assessoria de Propriedade Intelectual 
e Transferência de Tecnologia (nIT-Bio) recebeu 
26 pedidos de busca de patenteabilidade, sendo 
nove voltados para a proteção de projetos em 
desenvolvimento em Bio-Manguinhos e sete de 
informação patentária de produtos já existentes.

além disso, o Instituto recebeu a concessão de 
três patentes, sendo duas no Brasil e uma nos 
estados unidos. 

Gestão de portfólio

em 2020, o portfólio de projetos abrangeu 30 
frentes em andamento na unidade, sendo 23 
projetos tecnológicos; dois ligados aos novos 
campi - em eusébio (Ce) e Santa Cruz (rJ); e 
cinco de infraestrutura, que incluem constru-
ção, adequação e melhorias em áreas produti-
vas de Bio-Manguinhos. 

vale mencionar que os projetos tecnológicos 
são voltados à incorporação de novos produ-
tos no portfólio do Instituto, podendo ser por 
desenvolvimento próprio ou em parceria, e 
também via transferência de tecnologia.

// FoMenTo à Inovação 

Investimento em P&D

em 2020, Bio-Manguinhos investiu em Pesqui-
sa e desenvolvimento (P&d) cerca de r$ 140 
milhões, praticamente o dobro do montante 
do ano anterior. 

no gráfico, é possível observar o percentual 
do investimento feito em P&d sobre a receita 
proveniente do fornecimento de produtos, 
nos últimos cinco anos. em 2020, o percentu-
al foi inferior ao do ano anterior em função do 
crescimento da receita, que passou de r$ 2,18 
bilhões para r$ 5,29 bilhões.

Programa Inova Fiocruz 

Iniciativa de grande relevância para a institui-
ção, à medida em que estimula o desenvolvi-
mento de soluções inovadoras frente aos desa-
fios e gargalos do sistema de saúde brasileiro, 
o Programa Inova Fiocruz nasceu em 2018, 
contemplando três eixos: ideias inovadoras; 
geração do conhecimento; e produtos inovado-

InveSTIMenTo eM P&d 
(MIlHÕeS ao ano)

Fonte: Assessoria de Planejamento e Organização.

Investimento em P&D

% Investimento em P&D / Receita proveniente 
de produtos

2016

3,15 2,25 2,57
3,52 3,22

r$ 60

2017

r$ 50

2018

r$ 70 r$ 70

2019 2020

r$ 140
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res, que buscam fortalecer o investimento em 
novas propostas que estimulem a formação de 
redes colaborativas e a aceleração de projetos 
de interesse institucional. 

o programa conta com financiamento do Fundo 
de Inovação da Fiocruz e do Ministério da Saúde, 
por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos estratégicos (SCTIe).

Bio-Manguinhos possui cinco projetos aprova-
dos e apoiados pelo programa.

Programa InovaBio 

Criado em 2017 como um programa de apoio à 
pesquisa aplicada, desenvolvimento e inovação, o 
programa seleciona e financia projetos inovado-
res com potencial aplicação no desenvolvimento 
tecnológico de produtos, processos, metodolo-
gias analíticas e/ou alternativas ao uso de animais 
de laboratórios, insumos biotecnológicos e com-
petências em plataformas tecnológicas.

no ano de 2020, em função da pandemia da 
CovId-19, houve necessidade de redirecio-
namento de atividades para enfrentamento 
do novo coronavírus. ainda assim, muitos 
projetos já haviam cumprido praticamente 
a totalidade das etapas programadas. até o 
momento, uma patente foi depositada e um 
artigo científico foi publicado em revista inde-
xada. ao todo, 15 projetos estão sendo apoia-
dos pelo programa. 

// novoS ProduToS 

a introdução de um novo produto no portfólio, 
seja uma vacina, biofármaco ou kit para diag-
nóstico, atende principalmente às demandas do 
Ministério da Saúde, que considera o quadro epi-
demiológico do país e a necessidade de naciona-
lizar tecnologias, a fim de reduzir a dependência 
externa e as despesas com importação de insu-
mos para a saúde. o resultado é a oferta de novas 
formas de prevenção, diagnóstico e tratamento à 
população brasileira. 

Mais do que um fornecedor público, a incorpora-
ção de produtos essenciais à saúde faz com que 
Bio-Manguinhos fortaleça a cadeia de inovação do 
Complexo Industrial da Saúde. o investimento em 
projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnoló-
gico e em parcerias com outras instituições, nacio-
nais e internacionais, resulta também na absorção 
de novas competências e tecnologias de ponta.

a carteira de projetos voltados a produtos pos-
sui 29 projetos tecnológicos e contempla as três 
linhas de produto: 11 de vacinas virais, três de 
vacinas bacterianas, dez de biofármacos e cinco 
de kits para diagnóstico.

CarTeIra de ProJeToS volTadoS 
a ProduToS

Fonte: Assessoria de Planejamento e Organização.

Projetos

desenvolvimento 
tecnológico

6 2 1 4 13

9 1 16

10 5 29

1

3

5

11

Transferência de 
tecnologia

ToTal

vacinas virais vacinas bacterianas Kits para diagnósticoBiofármacos ToTal
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tal no enfrentamento do novo coronavírus ao 
desenvolver um kit de diagnóstico molecular 
capaz de detectar o vírus SarS-Cov-2. o kit foi 
produzido e distribuído em tempo recorde, cer-
ca de 40 dias após o registro do primeiro caso 
no Brasil.

outra iniciativa de destaque, que está em 
desenvolvimento, é o Projeto de Plataforma 
Molecular para vigilância epidemiológica, que 
tem o objetivo de identificar e padronizar in-
sumos e kits de diagnóstico para arboviroses e 
outros alvos, como febre amarela, vírus respira-
tórios, sarampo, rubéola, gastroenterites bac-
terianas, meningites bacterianas, entre outros. 
outros projetos do programa são o de Multi-
teste Baseado na Plataforma de Microarranjos 
líquidos, além do Kit naT ampliado e do Kit 
Flex naT, ambos reprogramados por conta das 
demandas emergenciais da CovId-19.

Parcerias tecnológicas
Parte da política do Ministério da Saúde, as 
Parcerias para o desenvolvimento Produtivo 
(PdPs) visam ampliar o acesso a medicamen-
tos e produtos para saúde considerados estra-
tégicos para o Sistema Único de Saúde (SuS). 
além de fomentar o desenvolvimento nacio-
nal para reduzir as dependências produtiva e 
tecnológica e os custos de importação, essas 
parcerias ampliam o acesso da população a 
produtos estratégicos e diminuem a vulnerabi-
lidade do SuS.

Desenvolvimento tecnológico
Bio-Manguinhos possui uma área de desenvol-
vimento tecnológico estruturada em quatro 
programas: vacinas bacterianas, vacinas virais, 
kits para diagnóstico e biofármacos, apoiados 
por sete laboratórios e três núcleos da vice-dire-
toria de desenvolvimento Tecnológico, além de 
outras áreas do Instituto. 

o Programa de vacinas Bacterianas está debruça-
do em dois projetos, ambos de desenvolvimento de 
imunizantes para meningite, um para o sorotipo C 
e outro multivalente (sorotipos aBCwY).

Com seis projetos, o Programa de vacinas virais 
trabalha no desenvolvimento de três vacinas 
para febre amarela (subunidade, atenuada e 
inativada), zika, dupla viral (sarampo e rubéola) e 
dengue. esta última, apesar de ainda constar na 
carteira de projetos, teve o seu desenvolvimento 
interrompido em 2020, após os resultados dos 
estudos pré-clínicos da vacina candidata em 
primatas não-humanos.  

o Programa de Biofármacos lida com tecnologias 
de ponta e está inserido em um mercado dinâ-
mico, o que traz muitos desafios. dois projetos 
fazem parte do programa, ambos com base em 
anticorpo monoclonal: anticorpo monoclonal 
humanizado anti-MrSa, que combate a bactéria 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina 
(MrSa), e anticorpo monoclonal biossimilar de 
nivolumabe, usado em tratamentos oncológicos.

Com quatro projetos, o Programa de reativos 
para diagnóstico deu contribuição fundamen-



agente importante dessa política, Bio-Mangui-
nhos possui hoje 16 projetos de transferência 
de tecnologia, sendo nove no modelo de PdPs: 
oito biofármacos e uma vacina, a tetravalente 
viral. os demais são anteriores à política das 
PdPs, sendo considerados acordos de transfe-
rência de tecnologia, que contemplam as três 
linhas de produtos.

duas PdPs da linha de biofármacos foram 
assinadas em 2020 para fornecimento ao SuS: 
rituximabe, com a Sandoz e Bionovis, e soma-
tropina, com o Cristália, garantindo tratamento 
para pacientes com com linfomas não-Hodgkin 
e artrite reumatoide, e hipopituitarismo e sín-
drome de Turner, respectivamente. 

os destaques do ano ficaram por conta da assina-
tura da primeira encomenda Tecnológica (etec) 
por Bio-Manguinhos para ofertar a vacina Co-
vId-19 e a conclusão do projeto de transferência 
de tecnologia da vacina tríplice viral, garantindo 
ao Instituto independência tecnológica e a pro-
dução integral desse imunizante no Brasil.

Projetos de transferência de tecnologia 
em andamento

Vacinas

Vacina poliomelite 1, 2 e 3 (inativada)

Introduzida no calendário básico de vacinação 
graças ao acordo de transferência de tecnologia 
assinado por Bio-Manguinhos com a Sanofi Pas-
teur, é fabricada com vírus inativados (ou mor-
tos), sendo indicada pela organização Mundial 
da Saúde (oMS) para os países certificados livres 
do poliovírus selvagem. 

em 2020, houve importantes avanços na elabo-
ração e aprovação do plano mestre de validação 
da vacina.

Vacina rotavírus humano (atenuada)

o rotavírus é umas das principais causas de 
diarreia grave em bebês e crianças e gas-
troenterite aguda. Considerando o caráter 
estratégico da produção nacional dessa vaci-
na, Bio-Manguinhos a fornece a partir de um 
acordo de transferência de tecnologia com a 
GlaxosmithKline (GSK).

no começo do ano, foi dado andamento às ativi-
dades de internalização da etapa de formulação 

e envase. Também houve avanços nas frentes de 
validação de metodologia analítica e em dezem-
bro aconteceu a reunião de abertura da etapa 
que contempla a internalização da produção do 
ingrediente farmacêutico ativo (IFa).

Vacina sarampo, caxumba e rubéola (tríplice 
viral - TVV)

Para garantir o acesso da população brasileira à 
prevenção contra sarampo, caxumba e rubéola 
foi estabelecido acordo de transferência de tec-
nologia com a GSK.

em novembro de 2020, após produção em 
Bio-Manguinhos das suspensões virais a partir 
dos lotes-semente dos três vírus e realizada a 
alteração pós-registro após submissão à an-
visa, foi assinado o certificado de conclusão 
da transferência de tecnologia, garantindo a 
total autonomia do Instituto na sua produção. 
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Vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela 
(tetravalente viral)

resultado de um aditivo ao contrato de trans-
ferência de tecnologia da vacina tríplice viral 
(Tvv) para incorporar o componente varicela, a 
tetravalente viral protege contra quatro doenças 
(sarampo, caxumba, rubéola e varicela).

a partir dos componentes sarampo, caxumba 
e rubéola de Bio-Manguinhos e varicela da 
parceira GSK, a instituição planeja a otimização 
da formulação e ciclo de liofilização para 
produção dos lotes de consistência. 

Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) 

as doenças pneumocócicas são responsá-
veis por um dos maiores problemas de saúde 
pública em todo o mundo, incluindo o Brasil. 
estima-se que nos países em desenvolvimento, 
o pneumococo seja responsável por mais de 
um milhão de óbitos em crianças anualmente, 
a maioria por pneumonia. diante desse cenário, 
a vacina pneumocócica é uma prioridade no 
quadro da saúde pública.

Para nacionalizar essa vacina, o Instituto possui 
parceria de transferência de tecnologia com a 
GSK. em 2020, foi concluída a absorção da tecno-
logia dos processos produtivos do lote semente e 
do bulk da proteína d. o Centro de Produção de 
antígenos Bacterianos (CPaB) iniciou a instala-
ção e qualificação dos equipamentos para obter 
a liberação para iniciar essa produção em 2021.

Biofármacos

Alfaepoetina humana

Para oferecer um produto que ajude no com-
bate à anemia associada à insuficiência renal 
crônica, em atendimento à demanda do Mi-
nistério da Saúde, Bio-Manguinhos incorporou 
a tecnologia de produção da alfaepoetina por 
meio de parceria com o Centro de Imunologia 
Molecular (CIM), de Cuba. 

a instituição segue com a estratégia de viabilização 
da produção no Centro Henrique Penna (CHP).

Alfataliglicerase

o fornecimento da alfataliglicerase, fruto de 
uma Parceria para o desenvolvimento Produti-
vo com a empresa israelense Protalix Biothera-
peutics, permite a diversos usuário do Sistema 
Único de Saúde acesso ao tratamento da doen-
ça de Gaucher, considerada rara. 

em 2020, 162 pacientes estavam em tratamen-
to com a alfataliglicerase, sendo 101 novos e 61 
que migraram de medicação. outro ponto de 
destaque foi a implementação bem-sucedida 
do home care para alguns pacientes, em fun-
ção da pandemia. até o início de novembro, 43 
deles estavam sendo assistidos pelo serviço.

Betainterferona 1a

Indicado para o tratamento de esclerose múltipla, 
esse biofármaco é fruto de uma parceria com a 
farmacêutica alemã Merck e a brasileira Bionovis. 



em 2020, foi iniciado o fornecimento do pro-
duto totalmente embalado no Brasil, com a 
logomarca de Bio-Manguinhos, tendo sido 
incorporadas as operações de rotulagem e blis-
tagem do produto, além do encartuchamento 
que já era realizado desde 2019, pela parceira 
Bionovis. Também foram absorvidos os méto-
dos analíticos para o controle de qualidade do 
produto acabado no Instituto.  

Infliximabe

Fruto de uma Parceria para o desenvolvimento 
Produtivo (PdP) com a Janssen e a Bionovis, o 
biofármaco infliximabe é indicado no trata-
mento de pacientes adultos e pediátricos com 
doenças autoimunes, como a doença de Crohn, 
artrite reumatoide, espondilite anquilosante, ar-
trite psoriática, colite ulcerosa, doença de Crohn 
pediátrica, psoríase e colite ulcerosa pediátrica. 

em 2020, houve avanços significativos na absorção 
de diversos métodos analíticos e nas adequações 
necessárias na planta industrial de Bio-Mangui-
nhos, para finalizar a preparação da infraestrutura 
do Centro de Processamento Final (CPFI) e dos 
laboratórios de controle de qualidade, além da 
absorção dos métodos analíticos em 2021. 

Etanercepte

este biofármaco é usado no tratamento da 
artrite reumatoide, sendo o primeiro biossimilar 
voltado ao Sistema Único de Saúde (SuS). 
Fruto de uma Parceria para o desenvolvimento 
Produtivo (PdP) com a Samsung Bioepis e 
Bionovis, esse medicamento é indicado no 
tratamento de pacientes adultos com doenças 
autoimunes, como artrite reumatoide, artrite 
psoriásica e espondilite anquilosante.

em 2020, foi concluída a etapa 3 pela parceira 
Samsung, que contempla a produção dos 
bancos celulares de trabalho e de pesquisa, 
fundamentais para o avanço do projeto.  

Golimumabe

esse biofármaco foi incluído no portfólio de 
Bio-Manguinhos em 2020, ampliando assim o 
tratamento de doenças reumatológicas para os 
usuários do Sistema Único de Saúde. Conforme 
Protocolos Clínicos e diretrizes Terapêuticas 
(PCdT) do Ministério da Saúde, é indicado para 
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atrite reumatoide, artrite psoriásica, espondilite 
anquilosante e espondiloartrite axial não radio-
gráfica. Cerca de 12 mil pacientes encontram-se 
em tratamento com golimumabe na rede públi-
ca de saúde. o início do fornecimento aconteceu 
em outubro.

Somatropina

Bio-Manguinhos, por meio de uma Parceria 
para o desenvolvimento Produtivo (PdP) com 
o laboratório nacional Cristália, iniciou o for-
necimento da somatropina ao Sistema Único 
de Saúde (SuS) em 2020, oferecendo, assim, 
tratamento gratuito a pacientes portadores de 
hipopituitarismo (deficiência do hormônio do 
crescimento humano) e síndrome de Turner 
(doença genética rara que causa baixa estatura 
em mulheres).

o medicamento representa uma importante 
conquista para a ciência do país, por se tratar 
da primeira somatropina biossimilar aprovada 
pela anvisa. 

Rituximabe

o início do fornecimento do rituximabe, em 
agosto de 2020 foi um marco para Bio-Mangui-
nhos, pois foi quando o Instituto inaugurou a 
linha de oncológicos em seu portfólio - que se 
fortalece na área da reumatologia com mais um 
produto reconhecido mundialmente na prática 
clínica. o medicamento é um anticorpo mono-
clonal indicado no SuS para o tratamento de lin-
fomas não-Hodgkin - linfoma de grandes células 
B e linfoma folicular - e artrite reumatoide. 

o fornecimento ocorre a partir de Parceria para 
o desenvolvimento Produtivo (PdP) e acordo 
de transferência de tecnologia assinado com a 
Sandoz, detentora da tecnologia, e Bionovis. 

Trastuzumabe

o trastuzumabe é mais um medicamento on-
cológico fornecido por Bio-Manguinhos. Trata-
-se de um anticorpo monoclonal indicado no 
Sistema Único de Saúde para o tratamento do 
subtipo de câncer de mama Her-2 positivo. o 
fornecimento ocorre a partir da Parceria para 
o desenvolvimento Produtivo com a Samsung 
Bioepis, detentora da tecnologia, e Bionovis.
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em 2020, foi criada a sala de dados virtual com 
o compartilhamento do dossiê e obtido o re-
gistro na anvisa, concluindo, assim, as etapas 1 
e 2 do projeto. no mês de agosto foi iniciado o 
fornecimento ao Ministério da Saúde.

Kits para diagnósticos 

Kits para diagnóstico na plataforma DPP® 
(Dual Path Platform)

a tecnologia dPP® (Dual Path Platform, plata-
forma de duplo percurso, em tradução livre) é 
um imunoensaio cromatográfico para testes de 
diagnóstico rápido (até 20 minutos), podendo 
ser aplicada para uma grande variedade de 
doenças. esta tecnologia oferece importantes 
vantagens sobre os ensaios convencionais em 
plataforma de percurso único (fluxo lateral/Fl). 
destaca-se a ampliação significativa dos níveis 
de sensibilidade, utilização de diferentes tipos 
de fluidos corporais (sangue, soro, plasma, sa-
liva, urina etc) e o uso de volumes mínimos de 
amostra, dentre outras vantagens.

Com a experiência adquirida no ano de 2019, 
com a incorporação da tecnologia da produ-
ção dos suportes do kit Imunoblot rápido 
dPP® HIv 1/2, em 2020, foi dado prossegui-
mento à produção dos suportes de teste do 
Kit Tr dPP® HIv 1/2 no Centro Henrique Penna 
(CHP). os kits foram montados e aprovados 
internamente e a solicitação de inclusão de 
local de fabricação (para o CHP) foi deferida 
em dezembro, pela anvisa. 

Bio-Manguinhos 
utiliza em alguns dos 
seus testes rápidos a 
tecnologia DPP®, que 
garante alto nível de 
sensibilidade. 
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Bio-Manguinhos valoriza o conta-
to estreito com cada um de seus 
diversos públicos, produzindo 
conteúdos e compartilhando infor-
mações seguras e confiáveis, man-
tendo, assim, um diálogo aberto e 
transparente com a sociedade.

essa transparência permite ao 
Instituto disseminar informa-
ções relevantes e sistematizar 
o conhecimento, sempre em 
consonância com as políticas 
de governança da Fiocruz e do 
Ministério da Saúde, e as diretri-
zes do Sistema Único de Saúde 
(SuS). Bio-Manguinhos cumpre 
a lei de acesso à Informação 
(laI) – de forma integral – e, por 
meio dos veículos de comuni-
cação institucionais, do relacio-
namento com a imprensa e de 
outras formas de interação com 
seus parceiros e a população, 
mantém uma abertura perma-
nente para dialogar com seus 
stakeholders. 

CONHECIMENTO, 
INFORMAÇÃO E 
TRANSPARÊNCIA
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// a GeSTão do ConHeCIMenTo

em um mundo onde dados, informações e 
conhecimentos são gerados em velocidade 
acelerada, impulsionada pela globalização 
e rápida evolução tecnológica, é necessária 
uma gestão estruturada tanto do conhe-
cimento produzido quanto daquele que é 
absorvido por Bio-Manguinhos, por meio dos 
seus profissionais.

Para isso, nos últimos anos a unidade vem 
incorporando práticas e ferramentas que pos-
sibilitam mapear os conhecimentos tecno-
lógicos críticos e garantir acesso, proteção e 
retenção da informação e do conhecimento. 

Para dar amplo acesso às informações gera-
das, Bio-Manguinhos vem anualmente tra-
balhando na consolidação da lei de acesso à 
Informação (laI), publicando as de transpa-
rência ativa e passiva e classificando aquelas 
consideradas sigilosas, de acordo com as leis 
já existentes. 

em 2020, foram respondidos 52 pedidos de 
acesso via e-SIC, o sistema eletrônico do Ser-
viço de Informações ao Cidadão que permite 
que qualquer pessoa, física ou jurídica, soli-
cite uma informação para órgãos do Poder 
executivo Federal. 

diante do cenário da pandemia, Bio-Mangui-
nhos buscou divulgar assuntos estratégicos 
na área tecnológica e de governança e ges-
tão, por meio do encontros do Conhecimen-
to. Tais eventos, que aconteceram de forma 
virtual, à exceção de um ocorrido em janeiro, 
têm como objetivo fornecer informações e 
conhecimento aos colaboradores e também 
estimular o aprendizado. ao todo, foram 
organizados 85 encontros – quase o triplo em 
relação ao ano anterior. 

// relaCIonaMenTo e 
CoMunICação

Para uma instituição pública como Bio-Man-
guinhos, o relacionamento e a comunicação 
são valores essenciais para um diálogo aberto e 
transparente com os mais diversos públicos com 
os quais se relaciona, dentre parceiros tecnológi-
cos, órgãos e programas do governo, sociedades 
médicas, fornecedores, cidadãos e outros.



Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)
Para se relacionar e atender profissionais de saú-
de, pacientes e clientes, o Instituto conta com 
uma equipe especializada e um sistema próprio.

os profissionais do Serviço de atendimento ao 
Cliente (SaC) trabalham colaborativamente com 
outros setores de Bio-Manguinhos, garantindo 
uma comunicação eficiente com as interfaces e 
prestando assistência em diferentes níveis, além 
de responderem a solicitações e registrarem 
notificações ou sugestões sobre vacinas, biofár-
macos e kits para diagnóstico.

essa equipe também realiza treinamentos no 
manuseio de produtos do portfólio institucional 
e plataformas de testagens. em 2020, foram 
oferecidas 35 capacitações a 330 profissionais, 
principalmente de laboratórios públicos cen-
trais (lacens), no processamento de amostras de 
SarS-Cov-2. 

em 2020, ocorreram 8.851 atendimentos. des-
tes, 2.689 foram sobre biofármacos, 898 sobre 
vacinas e 5.072 para a linha de kits, além de 192 
não relacionados a produtos distribuídos por 
Bio-Manguinhos. apenas o kit naT HIv/HCv/
HBv, usado na testagem de bolsas de sangue, foi 
responsável por 2.762 atendimentos.

// nÚMeroS do ServIço de 
aTendIMenTo ao ClIenTe

8.851 atendimentos 

2.689 sobre biofármacos

5.072 sobre kits de diagnóstico

2.762 sobre o kit naT

898 sobre vacinas
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Comunicação Integrada
através de suas políticas de comunicação inte-
grada, o Instituto busca dar transparência às suas 
ações e disseminar informações relevantes para 
a sociedade. em meio à pandemia e às respostas 
e soluções dadas por Bio-Manguinhos, a procura 
por informações aumentou exponencialmente, 
principalmente por parte da imprensa.  

a atuação do Instituto, desde o início da pande-
mia, e o seu quadro de especialistas, somados 
ao reconhecimento de Bio-Manguinhos no ce-
nário da saúde pública, o tornaram uma fonte 
segura de informações. Foram cerca de 650 
solicitações atendidas a veículos de notícias de 
todos os perfis (sites, jornais, emissoras de rádio, 
portais etc.), do Brasil e do exterior, de países 
como alemanha, Chile, China, emirados Árabes, 
espanha, estados unidos, França, dentre outros. 

além de atender à imprensa, buscou-se tam-
bém capacitar seus profissionais: foi organiza-
da, em parceria com a Coordenadoria de Co-
municação Social (CCS) da Fiocruz, a “I oficina 
sobre a vacina para CovId-19” para jornalistas. 
o Instituto também contribuiu fortemente com 
informações para a publicação de notas oficiais 
pela agência Fiocruz de notícias.

o site de Bio-Manguinhos, com atualizações 
diárias, recebeu uma página exclusiva com 
informações sobre as iniciativas em andamen-
to, como o desenvolvimento e produção do seu 
primeiro kit de diagnóstico da CovId-19 (Kit 
Molecular SarS-Cov-2) e as vacinas CovId-19, 
tanto a em parceria com a astrazeneca quanto 

// nÚMeroS da CoMunICação

as oriundas de projetos internos de desenvolvi-
mento tecnológico. o número de visualizações 
do site ultrapassou a marca de 2,5 milhões. as 
redes sociais também se consolidaram como 
canais de informações confiáveis, tendo um 
aumento significativo de seguidores. diaria-
mente, tanto o Instagram (@biofiocruz) quanto 
o Facebook (@BioFiocruz) noticiam fatos rele-
vantes para a sociedade.

650 atendimentos 
à imprensa 

21 mil seguidores 
no Instagram

2,5 milhões de 
visualizações do site

20.930 assinantes 
no Facebook 

www.bio.fiocruz.br



em uma instituição com quase 2 mil colabo-
radores, a comunicação interna tem um papel 
importante, e por isso possui canais e estratégias 
próprios. o diálogo com os funcionários dá voz a 
todos e estimula o comprometimento individual 
e o trabalho em equipe. Busca-se permanente-
mente a circulação de informações em todos os 
níveis, envolvendo os colaboradores em fatos, 
decisões, diretrizes e políticas da unidade.

o isolamento social, que impôs o teletrabalho 
para muitos funcionários, motivou a ampliação 
da comunicação interna. além de veículos ins-
titucionais tradicionais, foram criados novos ca-
nais de comunicação, como a lista de transmis-
são via whatsapp “Informes Bio-Manguinhos”, 
para ampliar e integrar a comunicação interna 
usando a mobilidade, e o Boletim Semanal Co-
ronavírus, com informações sobre as iniciativas 
do Instituto no enfrentamento ao novo corona-
vírus. Foram publicadas ao todo 37 edições.

Relacionamento
a pandemia exigiu novas formas de se relacio-
nar, por conta da impossibilidade de encontros 
presenciais. as plataformas audiovisuais passa-
ram, então, a ser locais de eventos e reuniões. 
Foi por meio delas que foram organizadas as 
edições virtuais do encontro com os Gestores 
da assistência Farmacêutica e as Coordenações 
dos Componentes especializados (CeaFs), da 
Ix oficina Técnica nacional naT Brasileiro, e da 
oficina Técnica Testes Moleculares SarS-Cov-2 
Fiocruz. além disso, Bio-Manguinhos organizou 
e apoiou a realização de seminários científicos 
para profissionais da saúde, com foco em pro-
dutos do seu portfólio junto a parceiros institu-
cionais, e participou e apoiou eventos externos. 
Somou-se a participação de colaboradores em 
webinares e lives, a convite de instituições pú-
blicas e privadas. 

Internamente, foram organizadas as lives “Como 
lidar?” (com a pandemia), direcionadas aos co-
laboradores, as edições da iniciativa “Bio In-nova 
ação” e a reunião do Colegiado Interno de Gesto-
res (CIG), além do Balanço Institucional 2020. 

Cabe destacar que os eventos constituem 
uma importante forma de relacionamento 
com os públicos interno, especializados e 
com a sociedade.
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// TeCnoloGIa da InForMação
a expansão física de Bio-Manguinhos e das suas 
atividades vem acompanhada por novos meca-
nismos que auxiliam na gestão da informação e 
pela ampliação da infraestrutura de tecnologia 
da informação (TI). 

Mais do que isso, em 2020 a pandemia exigiu 
novas soluções para viabilizar o trabalho remoto 
dos colaboradores impossibilitados de estarem 
presencialmente na unidade, incluindo recursos 
para videoconferências, reuniões e eventos.

Para viabilizar essas ações, houve a aquisição 
de novos equipamentos com tecnologia de 
hiperconvergência, disponibilizando um am-
biente de infraestrutura de TI seguro.

a segurança da informação, inclusive, é uma 
preocupação constante em Bio-Manguinhos. 
em uma nova realidade em que colaboradores 
precisam acessar, remotamente, arquivos e 
dados armazenados na rede interna da insti-
tuição, foi necessário rever e atualizar as ferra-
mentas de segurança da informação para evitar 
possíveis falhas e manter o ambiente virtual 
mais seguro.

A pandemia exigiu 
novas soluções 
de tecnologia 
da informação, 
para viabilizar o 
trabalho remoto e a 
comunicação entre 
os colaboradores.
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Bio-Manguinhos preza pelo 
respeito à sociedade e ao meio 
ambiente como parte do seu 
comprometimento com a saú-
de pública. esses compromissos 
são estratégicos e presentes nas 
atividades da instituição, com 
iniciativas sustentáveis que vão 
além das regulamentações. o 
Instituto possui instalações in-
dustriais que demandam con-
trole ambiental, visto os possí-
veis impactos gerados em seus 
processos produtivos. Por isso, 
possui projetos voltados à sus-
tentabilidade econômica e tec-
nológica, preservação do meio 
ambiente e ao desenvolvimento 
das comunidades vizinhas aos 
campi onde atua (Manguinhos e, 
futuramente, Santa Cruz – rio de 
Janeiro/rJ e eusébio/Ce).

RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL
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// MeIo aMBIenTe e 
SeGurança do TraBalHo

Gestão ambiental 
a fim de manter consolidada uma gestão am-
bientalmente responsável, Bio-Manguinhos pre-
za pelo atendimento aos valores institucionais e 
exigências legais, assim como pela preservação 
dos recursos naturais. dessa forma, é possível 
gerar resultados não só para a sociedade, mas 
para a própria unidade, que se beneficia da re-
dução de possíveis desperdícios a partir de uma 
conduta sustentável, ao mesmo tempo em que 
fortalece sua atuação socioambiental.

Para o desenvolvimento desta cultura é funda-
mental estimular os colaboradores a manterem 
uma atuação ambientalmente adequada em 
suas atividades, solidificando e pluralizando o 
ideal da gestão ambiental a partir de treinamen-
tos. Como forma de propagar o conhecimento e 
capacitar um número maior de funcionários, em 
2020 foi implementado o autotreinamento em 
procedimentos internos, tais como coleta seletiva 
de resíduos sólidos e controle de vetores, sendo 
capacitados 1.183 e 882 colaboradores respectiva-
mente, ante um total de 632 no ano anterior.

Considerando o manejo de resíduos químicos 
perigosos, foram tratadas 24 toneladas, núme-
ro impulsionado pelos resíduos das centrais 
analíticas instaladas no Centro Henrique Penna 
(CHP) em atendimento às demandas decorren-
tes da pandemia da CovId-19. nos últimos cinco 
anos, Bio-Manguinhos encaminhou cerca de 106 
toneladas de resíduos perigosos de forma segu-
ra ao meio ambiente. esse processo de manejo 

envolve a coleta dos resíduos, acondicionamen-
to, transporte, tratamento e descarte em aterro 
classe 1 para resíduos perigosos.

em relação ao tratamento de efluentes indus-
triais, na estação de Tratamento de efluentes 
do Complexo Tecnológico de vacinas (eTe/CTv) 
houve um aumento de 41% da vazão de trata-
mento em relação ao ano anterior e, atualmen-
te, estão sendo tratados 310 m³/dia. esse au-
mento era esperado devido ao crescimento da 
Instituição, e com o início da operação de novas 
áreas do CHP. a eTe/CTv descarta seus efluentes 
dentro dos limites estabelecidos pela legislação 
ambiental em todos os parâmetros analisados, 
destacando a eficiência média de remoção na 
demanda Bioquímica de oxigênio, de 78%.

destaca-se, ainda, em termos de gestão am-
biental, o inventário de gases do efeito estufa, 
que registrou uma queda de 21% nas emissões 
por Bio-Manguinhos em relação ao ano base 
(2017). Isso é resultado de melhorias no contro-
le das emissões de gases refrigerantes, através 
da revisão de equipamentos e manutenções 
mais acuradas.

Gestão de segurança do trabalho

a gestão de segurança do trabalho planeja ativi-
dades e meios para reduzir o risco de acidentes 
e promover a saúde dos colaboradores. Com ins-
talações fabris de grande porte e equipamentos 
complexos necessários para atender as deman-
das por imunobiológicos do Ministério da Saúde, 
Bio-Manguinhos tem atenção especial com o 
bem-estar dos seus funcionários, prezando pela 
sua segurança no local de trabalho.



Para atendimento às demandas decorrentes da 
pandemia, foi preciso elaborar diversas ações para 
minimizar a exposição e a transmissão do vírus, 
por meio de uma comissão composta por mem-
bros da segurança do trabalho, área de saúde, 
recursos humanos e biossegurança para avaliar 
os diversos cenários de Bio-Manguinhos e propor 
medidas para garantir a saúde dos colaboradores. 

dentre as ações, houve a distribuição de equipa-
mentos de uso individual (ePIs) para proteção 
contra o novo coronavírus: 304.750 máscaras tri-
plas; 37.500 máscaras de tecido; 114.200 máscaras 
do tipo PFF2; e 1.300 protetores faciais. Tais nú-
meros não contabilizam as entregas habituais de 
ePIs, que correspondem a 2.632 atendimentos.

Também foram adotadas outras medidas de se-
gurança impostas pela pandemia, como o distan-
ciamento nos locais de convivência, rodízio em 
atividades administrativas para reduzir o número 
de pessoas trabalhando presencialmente, sinali-
zação nas áreas com orientações, dentre outras.

o treinamento em procedimentos de seguran-
ça do trabalho é uma praxe no Instituto e, em 
2020, foram realizados 54, à distância, para os 
colaboradores. os resultados dessas ações se 
traduziram em uma redução de 18% na taxa de 
acidentados com afastamento, por milhão de 
horas trabalhadas, em relação a 2019.
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// BIo-ManGuInHoS e a 
CoMunIdade  

Projetos pedagógicos sociais
os projetos da responsabilidade Socioambien-
tal de Bio-Manguinhos (Somar) oferecem su-
porte e contribuem para melhorar a qualidade 
de vida de moradores vizinhos à Fiocruz, sendo 
mais uma forma de atuação da instituição nas 
questões da sociedade. 

Grande parte do trabalho social de Bio-Mangui-
nhos é feito de forma integrada com a Coorde-
nação de Cooperação Social da Fiocruz, o que 
potencializa os resultados pretendidos e fomen-
ta a colaboração participativa entre as unidades.

o Somar conta com três projetos sociais que 
atendem a diferentes públicos: Crescendo 
com Manguinhos, oficina do empreendedor e 
oportunidade para adultos. o primeiro traba-
lha com crianças e adolescentes entre 10 e 13 
anos, com atividades socioculturais diárias. a 
oficina tem participantes na faixa etária de 14 
a 21 anos, com atividades semanais voltadas 
para o desenvolvimento pessoal e inserção no 
mercado de trabalho. enquanto o último proje-
to oferece curso de informática e/ou atividades 
físicas para pessoas com mais de 18 anos.

Com o desafio imposto pela pandemia, já que as 
atividades são realizadas de forma presencial, foi 
necessária uma adaptação para que os projetos 
não fossem prejudicados e, consequentemente, 
os seus participantes. Foram usados aplicativos 
de videochamada, que proporcionaram uma 
maneira dinâmica e interativa de se trabalhar os 
conteúdos, garantindo a continuidade das ações 
para o maior número possível de beneficiários 
dentro da nova realidade.

em 2020, 76 pessoas foram beneficiadas pelos 
projetos: 35 pelo Crescendo com Manguinhos; 
16 pela oficina do empreendedor; e 25 pelo 
oportunidade para adultos.

Programa de Vocação Científica 
em parceria com a escola Politécnica de Saúde 
Joaquim venâncio (ePSJv/Fiocruz), o Progra-
ma de Iniciação Científica em Bio-Manguinhos 
(Provoc Bio-Somar), atende, desde 2008, estu-
dantes das escolas de ensino médio em co-
munidades de vulnerabilidade social, visando 
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estimular a aprendizagem de conhecimentos 
técnicos e científicos. Cada adolescente possui 
um plano de trabalho elaborado pelo orienta-
dor, que é um funcionário de Bio-Manguinhos. 
ao final das fases do programa, eles apresen-
tam um pôster em temas diversos na Semana 
de Iniciação Científica, podendo avançar para a 
segunda etapa.

Com o isolamento social imposto pela pan-
demia, em 2020 as atividades aconteceram 
remotamente. Como resultado, os alunos aten-
didos pelo programa criaram materiais gráficos 
digitais, como banners, para uma exposição 
promovida no site da ePSJv/Fiocruz.

Campanhas de sensibilização
as campanhas são realizadas a partir de necessi-
dades identificadas ao longo do ano, visando co-
operar para o desenvolvimento do voluntariado 
e da solidariedade, somando, internamente, na 
sensibilização para ações de ajuda humanitária. 
normalmente, são aproveitadas datas comemo-
rativas ou organizadas em resposta a calamida-
des públicas, como enchentes, desmoronamen-
tos e a própria pandemia da CovId-19.  

em 2020, foi realizada uma campanha para aten-
der às vítimas das chuvas nos bairros de realen-
go e Guadalupe, ambos no rio de Janeiro, com 
um total de 488 itens doados em março. 

Com a pandemia, as ações de arrecadação 
programadas para o ano foram substituídas 
por uma campanha contínua para arreca-
dar cestas básicas, de modo a dar suporte 
a famílias moradoras das comunidades de 
Manguinhos com dificuldades agravadas pela 
emergência sanitária. ao longo de 10 meses, o 
engajamento dos colaboradores resultou em 
196 cestas básicas, contendo materiais de hi-
giene, limpeza e alimentos. no total, somadas 
as ações, foram doados 5.463 itens.

a pandemia também trouxe novas possibili-
dades. Com a alta demanda por máscaras, o 
que trouxe uma dificuldade inicial em adquirir 
externamente este item em grandes quantida-
des, foi criado um projeto com um grupo de 15 
costureiras de Manguinhos para confecção de 
máscaras de proteção, com foco na geração de 
trabalho e renda. em todo o ano de 2020, 214.171 
máscaras foram produzidas pelas costureiras.
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Bio-Manguinhos busca continua-
mente o desenvolvimento de suas 
equipes e práticas de gestão para 
alcançar altos níveis de eficiência, 
assim como a modernização e 
ampliação da sua infraestrutura. 
Isso resulta em crescimento, am-
pliação da capacidade produtiva e 
de fornecimento, novos produtos 
e, consequentemente, um maior 
acesso à saúde pela população, 
um direito de todos. 

Para transformar o seu trabalho 
em mais saúde aos brasileiros, o 
Instituto investe no seu quadro de 
colaboradores, procurando quali-
ficá-lo cada vez mais e ampliá-lo 
de acordo com as necessidades. é 
através do compromisso dos seus 
profissionais, comprovadamente 
demonstrado em um ano marca-
do pela maior pandemia da histó-
ria recente do mundo, e do investi-
mento nas suas plantas industriais, 
laboratórios e demais áreas, que 
Bio-Manguinhos pôde dar respos-
tas rápidas à crise sanitária e se 
consolidar ainda mais como ins-
tituição estratégica de estado na 
área da saúde pública. 

diego destro, 

CONSTRUINDO O 
NOSSO FUTURO



// GeSTão de PeSSoaS 

o maior patrimônio de uma organização, indis-
cutivelmente, são os seus colaboradores. através 
de uma força de trabalho comprometida com a 
missão institucional, Bio-Manguinhos mantém 
o seu protagonismo no cenário da saúde públi-
ca. Tal comprometimento é parte fundamental 
para o alcance dos resultados planejados. 

Procurando fortalecer as ações voltadas à gestão 
de pessoas, Bio-Manguinhos tem um olhar es-
pecial voltado aos seus colaboradores, buscando 
proporcionar um ambiente saudável para um 
melhor desempenho. 

o quadro de pessoal é constituído por diferentes 
vínculos funcionais: servidores públicos, bolsistas 
e terceirizados, e inclui também pessoas com 
deficiência (PCd), profissionais visitantes e aque-
les ligados aos projetos especiais, como jovens 
aprendizes. em 2020, um total de 1.814 colabora-
dores trabalharam no Instituto, o que representa 
um aumento de 3,3% na força de trabalho em 
relação ao ano anterior. esse incremento deve-se, 
em grande parte, às contratações para projetos 
relacionados ao enfrentamento da CovId-19. 

Perfil dos colaboradores
Bio-Manguinhos preza por um quadro de 
pessoal diverso e representativo, em termos 
de perfil, formação e conhecimentos. 

em termos de gênero, percebem-se percen-
tuais equilibrados. no quadro de pessoal, 53% 
são homens, enquanto 47% são mulheres. ao 
analisar a distribuição pelos níveis gerenciais, 
observa-se uma inversão, com 57% de mulhe-

res e 43% de homens. atualmente, as mulheres 
são a maioria nos níveis gerenciais indepen-
dentemente da vice-diretoria à qual respon-
dem ou do nível hierárquico que ocupam. elas 
apresentam também níveis de formação mais 
elevados, tendo a maioria mestrado (62,5%) e 
doutorado (67,5%).

Considerando a faixa etária, a maioria dos cola-
boradores tem entre 30 e 50 anos: 1.232, seguidos 
por aqueles com mais de 50, que totalizam 326.

Qualificação
as iniciativas de capacitação e desenvolvimento 
do quadro de pessoal da instituição são plane-
jadas anualmente e baseadas em necessidades 
previamente identificadas. em 2020, houve a ade-
quação dos processos em função da pandemia. 

o foco foi reestabelecer as capacitações de 
forma remota, sobretudo aquelas obrigatórias. 
ao longo do ano, foram oferecidas um total de 
24.915 horas de treinamentos. dois programas, 
em especial, merecem destaque: o de desenvol-
vimento Gerencial (PdG), que desenvolve ações 
tendo como referência as competências essen-
ciais que os gestores da unidade devem possuir; 
e o de desenvolvimento Funcional (PdF), que 
busca desenvolver os colaboradores com foco 
nas competências necessárias ao desempenho 
de suas atribuições e responsabilidades.

Foram produzidos conteúdos para educação à 
distância e implantada a ferramenta para viabili-
zar os treinamentos remotamente. dessa forma, 
foi possível atender às demandas por capacitação 
em meio à pandemia. 
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Fonte: departamento de recursos Humanos.

Menor de 30 anos:
Homem: 141
Mulher: 115

de 30 a 50 anos:
Homem: 614
Mulher: 588

acima de 50 anos:
Homem: 187
Mulher: 135

Total por gênero
Homem: 942
Mulher: 838

Servidores: 198

Terceirizados: 1.583

Bolsistas: 27

estagiários: 6

Total: 1.814

Servidores: 232

Terceirizados: 1.374

Bolsistas: 28

estagiários: 16

TOTAL: 1.650

Servidores: 214

Terceirizados: 1.361

Bolsistas: 21

estagiários: 18

TOTAL: 1.614

Servidores: 209

Terceirizados: 1.429

Bolsistas: 41

estagiários: 17

TOTAL: 1.696

Servidores: 205

Terceirizados: 1.487

Bolsistas: 45

estagiários: 19

TOTAL: 1.756

Menor de 30 anos:
Homem: 139
Mulher: 120

de 30 a 50 anos:
Homem: 589
Mulher: 552

acima de 50 anos:
Homem: 173
Mulher: 121

Total por gênero
Homem: 901
Mulher: 793

Menor de 30 anos:
Homem: 116
Mulher: 129

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

acima de 50 anos:
Homem: 161
Mulher: 110

Total por gênero
Homem: 893
Mulher: 803

Menor de 30 anos:
Homem: 121
Mulher: 114

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

acima de 50 anos:
Homem: 151
Mulher: 94

Total por gênero
Homem: 858
Mulher: 755

Menor de 30 anos:
Homem: 152
Mulher: 162

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

acima de 50 anos:
Homem: 96
Mulher: 137

Total por gênero
Homem: 781
Mulher: 869

2019

2019

2020

2020

2018

2018

2017

2017

2016

2016
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ColaBoradoreS Por 
FaIxa eTÁrIa e Gênero

ColaBoradoreS Por 
vínCulo
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Reconhecimento e Valorização
o Programa de reconhecimento e valorização 
(Prv), criado em 2015, desenvolve uma série de 
iniciativas que buscam motivar e incentivar os co-
laboradores, considerando questões como enga-
jamento, produtividade, desempenho, dedicação, 
comprometimento e superação de expectativas.

dentre as ações, destacam-se a Homenagem 
aos veteranos, que reconhece a dedicação 
daqueles que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 
e 40 anos de serviços prestados à unidade; e a 
Homenagem aos aposentados, que valoriza os 
profissionais que se aposentam, reconhecendo-
-os pela contribuição nos resultados da unida-
de. em 2020, foram homenageados, de forma 
remota, um total de 110 pessoas, dentre “vetera-
nos” e aposentados. 

o Prv também aproveita datas comemorati-
vas, como o dia das Mães, dos Pais, Internacio-
nal da Mulher, do Trabalhador, dentre outras, 
para promover ações de reconhecimento a seus 
colaboradores e, assim, fortalecer o seu engaja-
mento com o Instituto. em 2020, 15 dias espe-
ciais foram celebrados.

Saúde do trabalhador
Bio-Manguinhos possui grande preocupação em 
proteger e promover a saúde dos seus trabalha-
dores, incluindo o estímulo à prática de hábitos 
saudáveis. em 2020, as ações afins se voltaram 
principalmente ao combate ao novo coronavírus 
e à manutenção da saúde mental.

logo após decretada a pandemia, Bio-Mangui-
nhos estabeleceu o Plano de Contingência vi-
sando, por um lado, manter os colaboradores do 
Instituto seguros e, por outro, possibilitar a manu-
tenção das atividades para garantir o atendimen-
to às demandas de saúde pública. Inicialmente 
foi feito um levantamento do perfil de saúde do 
trabalhador, de modo a identificar aqueles consi-
derados parte do grupo de risco, e que deveriam 
permanecer em teletrabalho e passar por avalia-
ção periódica para identificação da possibilidade 
de retorno às atividades presenciais.

dentre os protocolos estabelecidos, em alinha-
mento com os regramentos gerais da Fiocruz, 
foi realizada a testagem dos sintomáticos e 
contactantes.
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além disso, o Instituto iniciou, em julho, o in-
quérito epidemiológico envolvendo a testagem 
sorológica da força de trabalho, dividido em 
três fases. o objetivo da testagem em massa foi 
medir o nível de imunidade comunitária para 
permitir que, a partir de amostragem ampla, 
outras ações institucionais fossem planejadas. 

Tratamos saúde de forma integral e, por esse mo-
tivo, um Plano de Saúde Mental foi criado, para 
prestar o apoio necessário aos colaboradores em 
um momento complexo, difícil e novo para todos. 
o Plano foi desenvolvido em abril de 2020 com o 
objetivo de reduzir os danos psicossociais duran-
te a pandemia da CovId-19, mediante a oferta de 
serviços e ações de curto, médio e longo prazos, 
com foco no cuidado e autocuidado.

o programa de nutrição também ofereceu 
suporte às ações de prevenção da CovId-19. di-
versos materiais informativos foram produzidos, 
como vídeos explicativos para higienização das 
embalagens e alimentos, e a cartilha de boas 
práticas de convivência em locais de alimenta-
ção. outras ações foram realizadas, incluindo a 
adequação do restaurante da unidade às medi-
das sanitárias vigentes.

Tratamos saúde 
de forma integral 
e, por esse motivo, 
um Plano de Saúde 
Mental foi criado, 
para prestar o 
apoio necessário 
aos colaboradores 
em um momento 
complexo, difícil e 
novo para todos.  



ColaBoradoreS TeSTadoS

Testagem rT-PCr                  
Testes realizados                     3.721
Colaboradores testados       1.628

Fonte: Departamento de Recursos Humanos
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// CreSCIMenTo SuSTenTÁvel

Bio-Manguinhos busca constantemente mo-
dernizar suas instalações, além de ampliá-las, 
para melhor atender as demandas de saúde 
pública. atualmente, esse processo de cresci-
mento, que aumentará a capacidade produtiva 
e possibilitará incorporar novas tecnologias, 
passa pela construção de novas plantas indus-
triais, no rio de Janeiro (rJ) e em eusébio (Ce). 
a área construída atual no campus Mangui-
nhos corresponde a 64,8 mil m2. número que 
irá aumentar, e muito, nos próximos anos. 

esses projetos são concebidos dentro do que 
preveem os órgãos regulatórios nacionais e 
internacionais, conduzindo o Instituto a um 
desempenho de excelência. Para o aperfei-
çoamento de suas atividades, o atual cenário 
exige aumento da efetividade industrial e 
qualidade contínua na gestão organizacional, 
incluindo aprimoramento nas gestões de pes-
soas, logística, econômico-financeira, patrimo-
nial e de materiais.

Novos campi 
Complexo Industrial de Biotecnologia em 
Saúde (CIBS)

o Complexo Industrial de Biotecnologia em 
Saúde (CIBS) está em construção em um 
terreno de 580 mil2, no distrito industrial de 
Santa Cruz, na zona oeste do rio de Janeiro. 
Trata-se de um complexo que terá uma capa-
cidade de produção estimada em 120 milhões 
de frascos de vacinas e biofármacos/ano, que 
poderá ser ampliada dependendo do regime 
de operação a ser adotado. em doses, a capa-
cidade irá variar conforme o mix de produtos.

Será constituído por nove prédios, engloban-
do dois para formulação, envase, liofilização e 
revisão de vacinas e biofármacos e os demais 
para atividades de embalagem, armazena-
gem de matéria-prima e de produto acabado; 
controle e garantia da qualidade; utilidades 
em geral; centrais de tratamento de resíduos 
e efluentes; e administração. as áreas pro-
dutivas irão incorporar tecnologias de ponta. 
o terreno conta ainda com áreas reservadas 
para futuras expansões.

em 2020, importantes etapas foram realizadas 
para a viabilização do empreendimento. além 

dos serviços de campo, como a conclusão da 
cravação de estacas dos principais prédios do 
projeto, foi elaborada toda a documentação para 
realizar a licitação pública para contratação de 
investidores interessados em participar da cons-
trução do CIBS, marcada para fevereiro de 2021. 

outro marco foi a assinatura da escritura 
definitiva do terreno em Santa Cruz, em ceri-
mônia realizada no Palácio Guanabara, com 
as presenças do ministro da Saúde eduardo 
Pazuello e do governador do rio de Janeiro 
Cláudio Castro, dentre outras autoridades. 

ra 2020  //  Construindo o nosso futuro     65



66     ra 2020  //  Construindo o nosso futuro

Complexo Tecnológico em Insumos 
Estratégicos (CTIE)

a construção do Complexo Tecnológico em 
Insumos estratégicos (CTIe), em eusébio (Ce) 
está em fase de elaboração do projeto executivo 
das áreas administrativas, de desenvolvimento 
Tecnológico e do almoxarifado. em paralelo, es-
tão em discussão os projetos das instalações de 
produção de ingredientes farmacêuticos ativos 
(IFas), que serão construídas em etapa posterior.

a grande demanda pela produção de IFa dos 
produtos resultantes das parcerias firmadas por 
Bio-Manguinhos fez com que em 2020 o projeto 
passasse por essa importante reestruturação.

na planta de eusébio (Ce) serão produzidos, 
inicialmente, os IFas de diversos biofármacos. 
a produção acontecerá em diferentes platafor-
mas, tais como e. Coli, CHo, SP2 e células vege-
tais, ampliando a gama de produtos a serem 
ofertados à população.

Planta Piloto

a primeira planta de protótipos da américa 
latina já está quase pronta para desenvol-
ver atividades de upstream e downstream de 
processamento, formulação e envase de lotes 
experimentais de medicamentos biológicos 
para uso em estudos clínicos. algumas áreas e 
equipamentos estão em fase final de qualifica-
ção e testes para, em seguida, serem certificados 
pelos órgãos regulatórios, permitindo, então, o 
início das operações.

a planta de protótipos facilitará o processo de 
inovação tecnológica na área de biotecnologia 
em saúde. após os estudos pré-clínicos, sua 
infraestrutura permitirá que os medicamentos 
(biofármacos e vacinas) candidatos passem da 
escala de bancada para a escala de grandes vo-
lumes, característica da produção industrial.

// GeSTão da CadeIa ProduTIva

Fundamental em qualquer organização, a 
logística é responsável por gerenciar desde a 
compra, passando pelo planejamento de pro-
dução, armazenamento, transporte e distribui-
ção dos produtos, monitorando as operações 
e informações. em Bio-Manguinhos, a gestão 
da cadeia produtiva tem como premissas não 
somente garantir os insumos, mas disponibi-



ra 2020  //  Construindo o nosso futuro     67

lizá-los no momento necessário com o menor 
custo logístico possível, gerenciando fornece-
dores e estoques.

em um ano desafiador em função da pande-
mia, o Instituto ampliou significativamente sua 
atuação para dar respostas precisas ao Ministério 
da Saúde e à sociedade no combate ao novo 
coronavírus, e manteve com êxito as principais 
ações de planejamento e programação da cadeia 
produtiva, garantindo o fornecimento de seus 
produtos para a sociedade e cumprindo com as 
entregas previamente acordadas com os diferen-
tes programas do Ministério da Saúde.

// PlaneJaMenTo 
orçaMenTÁrIo

o orçamento anual de Bio-Manguinhos é estabe-
lecido com base na estrutura do plano Plurianual 
do Governo Federal,  e sua receita é oriunda do 
fornecimento de vacinas, kits para diagnóstico 
e biofármacos para diferentes programas do 
Ministério da Saúde (MS), sendo feitos repasses 
diretamente do orçamento da união (conforme 
lei orçamentária anual) – loa) e por meio do 
estabelecimento de Termos de execução descen-
tralizada (Ted); da exportação de produtos exce-
dentes para países em desenvolvimento, prin-
cipalmente por meio das agências das nações 
unidas; de emendas parlamentares; e de recursos 
captados junto aos órgãos do MS para apoio a 
projetos específicos, agências governamentais de 
fomento, e programas internos à Fiocruz. 

em 2020, houve um aumento significativo da 

receita principalmente em função de ações rela-

cionadas ao combate da pandemia da CovId-19. 

a realidade trouxe também uma nova forma ao 

processo de elaboração do planejamento orça-

mentário para 2021, de modo a torná-lo mais 

dinâmico e ainda mais aderente à capacidade de 

produção e entrega de produtos e serviços presta-

dos pelo Instituto.
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Fonte: Divisão de Finanças.
(a) 4.3 Outras - R$ 42.554.421,00, recursos oriundos de Emenda Parlamentar; Fornecimento de kits para Fiocruz/Rondônia e Recursos para 
Investimento disponibilizado pela ação Modernização Unidades da Fiocruz. (b) 5.1 Outras - R$ 20.523.892,26 ref. a recursos do TED 62/2020 
Fortalecimento para Enfrentamento da COVID-19; TED 118/2020 Estudo de Coorte Retrospectiva casos confirmados de sarampo e TED 
76/2020 Avaliação da Imunidade após 4 anos da Vacina Febre Amarela 17DD na Paraíba. (c) O valor de Despesas de Pessoal foi distribuido 
da seguinte forma: Servidor = R$39.629.170,37 | Contrato de terceirização = R$ 235.556.006,44 | Total = R$ 275.185.176,81 | Como este Relatório 
diz respeito à execução orçamentária, foi abatido do total o montante de R$ 5.218.242,37,  empenhados em exercício anterior. (d) Para o 
valor da diferença de R$ 5.210.317,61, segue a composição: R$ 5.156.795,45: valor devolvido ao FNS face ao cancelamento de empenho da 
MP 940/2020 | R$ 30.000,00: TED 210/2017 - Produção e Fornecimento de Reativos para Diagnóstico - CGLAB, valor devolvido ao FNS face 
ao encerramento do exercicio; R$ 23.522,16: saldo na Cogead/Fiocruz.

2016                    2017                   2018                    2019                  2020                   

2016                    2017                   2018                    2019                  2020                   

1. via orçamento da União (LOA)

1.1 vacinas

2. via portarias, TCs e TEDs

2.1 vacinas

2.2 reativos para diagnóstico

2.3 Biofármacos

reCeITa Para CuSTeIo de PeSSoal, InveSTIMenTo eM ProJeToS de oBraS 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 Kit naT

Total de receitas provenientes 
de fornecimento de produtos 
(1 e 2) 

5. via Portarias, TCs e Teds

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

1.5 vacinas CovId-19

1.6 Testes CovId-19

2.4 Kit naT

novo CPFI

Plataforma vegetal

100.000.000 80.000.000 70.000.000 1.423.264.433

0,00

78.823.749

0,00

108.828.846

0,00 49.818.678

80.573.746 86.500.000

178.823.749 188.828.846 160.865.130 1.569.022.639 4.020.262.448

1.307.652.800

14.407.301

89.330.000

0,00

1.994.960.005

613.912.342

1.237.494.902

0,00 0,00

0,00

0,00

10.291.384 9.439.528

1.061.099.017 1.434.149.545 1.267.174.288 0,00 0,00

11.757.054

1.225.737.847

5.257.757.351

23.350.008 42.979.894 62.414.045 12.950.945

639.707.460 501.976.585 488.441.396 592.975.309

1.730.231.720 1.982.514.295 1.818.029.730 605.926.254

6.075.234 3.408.270 0,00 0,00 0,00

1.909.055.470 2.171.343.141 1.978.894.860 2.174.948.894

129.347.463 167.068.082 100.000.000 141.680.000

1.043.257 15.973.214 8.500.000 180.000

1.491.130 667.994 371.338 1.510.000

2.365.000 6.805.429 19.262.717 1.856.000

2.365.000 6.805.429 19.262.717 1.856.000

170.736.804 224.098.506 148.700.409 183.767.740 184.772.586

39.629.170

102.588.995

102.588.995

588.995

42.554.421

20.523.892

20.523.892

205.296.478

5.463.053.829

38.854.953 40.389.216 39.829.071 40.397.740

130.390.720 183.041.296 108.500.000 141.680.000

173.101.804 230.903.936 167.963.127 185.623.740

2.082.157.274 2.411.713 2.146.857.987 2.360.572.634

4.254.026

209.971.771 223.657.174 202.967.309 230.583.081 275.185.176

4.753.483.478

271.050.675

110.741.684

47.382.496

20.612.002 25.869.836 44.940.105 69.645.972

1.610.418.862 1.878.000.781 1.704.813.393 1.863.278.332

236.900.611 273.396.097 169.254.866 197.045.763

0,00 0,00 0,00 0,00

2.077.903.248 2.400.923.890 2.121.975.674 2.360.553.150 5.457.843.512

5.210.3171.323.188 24.882.312 19.483

exeCução orçaMenTÁrIa
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