
COMPLEXO INDUSTRIAL 
DE BIOTECNOLOGIA 

EM SAÚDE



2     CIBS  I  BIO-MANGUINHOS/FIOCRUZ

ORÇAMENTO DE  R$ 3,5 BILHÕES POR ANO*

CERCA DE 13 MIL FUNCIONÁRIOS 
Fonte: Planejamento Estratégico /Fiocruz

Castelo Fiocruz



FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
119 anos produzindo saúde para o país

Criada em 1900, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
contribui para a melhoria e promoção da saúde, gera 
conhecimento científico e tecnológico e atua como 
agente da cidadania. Vinculada ao Ministério da 
Saúde, a instituição articula políticas sociais a um 
modelo de desenvolvimento que visa garantir mais 
acesso da população à saúde.

Reconhecida por sua competência na formula-
ção de estratégias, oferta de produtos, atividades 
científicas e de difusão do conhecimento, a Fiocruz 
cumpre um papel estratégico para o desenvolvi-
mento nacional. Todas estas conquistas são fruto 
da atuação de cerca de 13 mil profissionais, com-
prometidos com o constante aprimoramento da 
rede pública de saúde.

Sua sede e a maioria de suas unidades ficam no Rio 
de Janeiro, num campus de 800 mil m². No entanto, 
a Fundação possui unidades regionais e escritórios 
de representação em 11 estados. Em Moçambique, 
na África, também possui um escritório para articu-
lar, acompanhar e avaliar os programas de coopera-
ção em saúde desenvolvidos com países africanos.

ATIVIDADES DA FIOCRUZ

Pesquisa, ciência e tecnologia I Produção de vacinas, 
reativos para diagnóstico e medicamentos I Controle 
da qualidade de produtos e serviços I Serviços de assis-
tência científica, hospitalares, ambulatoriais de referên-
cia em saúde I Ensino e formação de recursos humanos 
I Informação e comunicação em saúde I Implantação 
de programas sociais.
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MISSÃO
CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DOS PADRÕES 
DE SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRA, POR MEIO DE INOVAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E PRODUÇÃO DE 
IMUNOBIOLÓGICOS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER 
PRIORITARIAMENTE ÀS DEMANDAS DE SAÚDE DO PAÍS.

Vista aérea de Bio-Manguinhos/Fiocruz



CIBS  I  BIO-MANGUINHOS/FIOCRUZ     5    Centro Henrique Penna

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA 
EM IMUNOBIOLÓGICOS 
(BIO-MANGUINHOS)
Maior produtor público de imunobiológicos 
do Brasil

Bio-Manguinhos foi criado em 1976 para fortalecer 
a produção de vacinas de forma a atender priorita-
riamente às demandas de saúde pública, especial-
mente do Programa Nacional de Imunizações (PNI) 
do Ministério da Saúde. Desde então, o Instituto 
desempenha papel destacado nos programas de 
saúde do Estado, por meio de investimentos na ca-
deia de inovação, em desenvolvimento tecnológico 
e na produção, não só de vacinas, mas também de 
kits para diagnóstico e biofármacos. Considerando 
as três linhas, o seu portfólio atual é composto por 
35 produtos, que são ofertados prioritariamente ao 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Para dominar avançados processos de produção 
e tecnologias de ponta, Bio-Manguinhos promove 
parcerias e acordos de transferência de tecnologia 
com outras instituições, nacionais e internacionais.

Bio-Manguinhos faz parte do Grupo Executivo 
do Complexo Industrial da Saúde (Gecis), que 
reúne autoridades do governo, representantes 
da indústria nacional, associações e instituições 
de ensino e pesquisa, assim como agências 
financiadoras. As transformações vão além e 
o Instituto está em constante crescimento. A 
construção de novas plantas industriais permi-
tirá ampliar a capacidade produtiva. O Instituto 
está construindo dois novos campi: um em Santa 
Cruz, no Rio de Janeiro, onde ficará o Complexo 
Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS); e 
outro em Eusébio (CE), que abrigará o Centro 
Tecnológico de Plataformas Vegetais.
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NÚMEROS DA INSTITUIÇÃO

> 1.700 COLABORADORES;

> 35 PRODUTOS NO PORTFÓLIO;

> 26 PROJETOS NA CARTEIRA DE DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO;

> 3,82 MILHÕES DE VISITAS AO SITE DE BIO EM 2018;

> 123 PESSOAS FORAM TITULADAS MESTRES PELO SEU 
MESTRADO PROFISSIONAL EM IMUNOBIOLÓGICOS.
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*Previsão. Fonte: Departamento de Relações com o 
Mercado (Derem/Bio-Manguinhos)

Fonte: Assessoria de Planejamento e Organização 
(Asspo/Bio-Manguinhos)

VACINAS (EM MILHÕES DE DOSES)

2017            129,1  

2018           118,8  

2016            80,6

2014            96,8 

2015            78 

KITS PARA DIANÓSTICOS 
(EM MILHÕES DE REAÇÕES)

2017            5,1

2018            6,6

2016            5,1

2014           6

 2015           7,8

FORNECIMENTO DE BIOFÁRMACOS 
(EM MILHÕES DE UNIDADES)

RECEITA TOTAL DOS ÚLTIMOS ANOS
(EM R$ BILHÕES)

2017            9,3

2017            R$ 2,411

2018            5,5

2018          R$ 2.146

2016            10,9

2016           R$ 2,099

2014           10 

2015            11,2

2015           R$ 1,949

FORNECIMENTO

VACINAS

Bio-Manguinhos é o principal fornecedor de vacinas 
do Ministério da Saúde. Apenas em 2018, foram 
fornecidas 118 milhões de doses ao Programa Nacio-
nal de Imunizações (PNI). A produção excedente é 
exportada para países em desenvolvimento, princi-
palmente da América Latina e África. O Instituto é 
pré-qualificado desde 2001 pela Organização Mun-
dial de Saúde para exportar as vacinas febre amarela 
e meningocócica ACW.

KITS PARA DIAGNÓSTICO

Com resultados rápidos, precisos e eficazes, os 
reativos para diagnóstico são fundamentais para 
a detecção precoce de doenças. Fornecidos por 
Bio-Manguinhos desde a década de 1980, tais 
produtos são vitais para os programas do Ministé-
rio da Saúde.

Os kits são produzidos a partir de quatro platafor-
mas: testes moleculares; testes rápidos; testes de 
imunofluorescência indireta (IFI); e testes Elisa.

BIOFÁRMACOS

Bio é um dos fornecedores da Coordenação Ge-
ral do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica, da Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Insumos Estratégicos. A distribuição permite à 
população acesso gratuito a produtos fabricados 
com alta tecnologia por meio do SUS.

Esse medicamento vem sendo apontado, tanto pelos 
grandes laboratórios quanto pela comunidade cien-
tífica, como o principal método para tratar doenças 
raras, crônico-degenerativas e as autoimunes.



PORTFÓLIO ATUAL

10 Vacinas

•   DTP e Hib (5 doses);

•   Febre amarela (5, 10 e 50 doses);

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

•   Poliomielite 1 e 3 oral (25 doses);

•   Poliomielite inativada (10 doses);

•   Meningocócica AC (10 doses);

•   Pneumocócica 10-valente conjugada (1 dose);

•   Rotavírus humano (1 dose);

•   Sarampo, caxumba e rubéola - tríplice viral 
(10 doses);

•   Sarampo, caxumba, rubéola e varicela -
 tetravalente (1 dose).

6 Biofármacos

•   Alfaepoetina (2.000 UI, 4.000 UI e 10.000 UI);

•   Alfainterferona (3 MUI, 5 MUI e 10 MUI);

•   Alfataliglicerase (200 U);

•   Infliximabe (100 mg);

•   Betainterferona 1a (22 mcg e 44 mcg).

•   Etanercepte (50 mcg)
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19 Kits para diagnóstico

• IFI Chagas
• IFI Leishmaniose humana
• EIE Leishmaniose visceral canina
• Helm teste
• Imunoblot rápido DPP® HIV-1/2
• Teste rápido (TR) HIV-1/2
• TR DPP® HIV-1/2 (Fluido oral e soro, sangue
e plasma)
• TR DPP® Leptospirose
• TR DPP® Leishmaniose visceral
• TR DPP® Sífilis
• TR DPP® Sífilis DUO
• TR DPP® Combo HIV/Sífilis
• TR DPP® Zika IgM/IgG
• TR DPP® Dengue IgM/IgG
• TR DPP® Chikungunya IgM/IgG
• TR DPP® ZDC (zika, dengue e chikungunya) IgM/IgG
• Microleitor DPP®

• Kit molecular ZDC
• Kit NAT HIV/HCV/HBV

NOSSO PORTFÓLIO É COMPOSTO POR 35 PRODUTOS, 
DISPONÍVEIS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
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PARCERIAS
PERMITEM UMA ECONOMIA SIGNIFICATIVA AOS COFRES 
PÚBLICOS, ALÉM DE DAR ACESSO À POPULAÇÃO A UMA 
SAÚDE DE MAIS QUALIDADE E SERVIÇOS PARA ATENDER 
PRIORITARIAMENTE ÀS DEMANDAS DE SAÚDE DO PAÍS.



Atualmente, Bio-Manguinhos está envolvido em 
13 PDPs que estão em Fase 2, ou seja, aprovadas 
pelo Ministério da Saúde e que podem resultar 
em acordos de transferência de tecnologia para 
ofertar medicamentos voltados para o tratamento 
de doenças crônicas e degenerativas.

Cinco parcerias de transferência de tecnologia já 
estão efetivamente em andamento, possibiltan-
do fornecer os seguintes produtos ao SUS:

• Alfataliglicerase;

• Betainterferona 1a;

• Infliximabe;

• Etanercepte;

• Vacina tetravalente viral.

*Veja o histórico das parcerias na página 13.

COM PARCEIROS VAMOS MAIS LONGE
A credibilidade que impulsiona Bio-Manguinhos

Responsável por parte do portfólio de Bio-Mangui-
nhos, as 29 parcerias com laboratórios públicos 
e privados, instituições, universidades e unidades 
da Fiocruz contribuem para o fornecimento de 
insumos à população brasileira.

As parcerias de transferência de tecnologia exis-
tem na Fiocruz desde a década de 1930, quando 
foi estabelecido um acordo com o Instituto Rocke-
feller para a produção da vacina febre amarela. 
Desde a criação de Bio-Manguinhos, na década de 
1970, parcerias são firmadas com diversos labo-
ratórios, institutos e grandes farmacêuticas de 
diferentes países, o que representa quase 100% 
do portfólio da instituição, que é distribuído para 
a população brasileira, através dos programas do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Além de possibili-
tar a exportação do excedente da produção para 
74 países de diversos continentes.

As parcerias permitem uma economia significa-
tiva aos cofres públicos, além de dar acesso à 
população a produtos de qualidade, por meio de 
vacinas como a tríplice viral (sarampo, caxumba 
e rubéola), rotavírus, pneumocócica, tetravalente 
viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela) e 
Haemophilus influenzae b (Hib). Algumas vacinas 
já estão nacionalizadas tais como como a Hib e a 
tríplice viral.

Responsável pelo fornecimento de itens estra-
tégicos ao Ministério da Saúde, Bio-Manguinhos 
atende, prioritariamente, às demandas da saúde 
pública brasileira, ajudando a prevenir e erradicar 
diversas doenças. Com produtos de alta qualidade 
e valor agregado, o Instituto tem atuação decisiva 
no Complexo Industrial da Saúde, estimulando a 
inovação em setores como biotecnologia e o de-
senvolvimento tecnológico no país.

Nos últimos anos, o governo federal tem con-
centrado esforços para alavancar sua política 
de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo 
(PDP), ampliando e oferecendo condições para 
que instituições públicas se articulem a empresas 
privadas, no sentido de garantir mais competi-
tividade à economia brasileira e absorver novas 
tecnologias. Neste contexto, a Fiocruz e, por con-
seguinte, Bio-Manguinhos, teve reforçado o seu 
papel de agente estratégico no âmbito da saúde 
pública do país, uma área que configura um siste-
ma de inovação e produtivo com alto potencial de 
geração de conhecimentos.
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VACINAS PARA TODO O MUNDO
BIO-MANGUINHOS CONTRIBUI TAMBÉM PARA 
A SAÚDE PÚBLICA MUNDIAL.

> ÁFRICA: 28 PAÍSES;
> AMÉRICA CENTRAL, DO NORTE E CARIBE: 24 PAÍSES;
> AMÉRICA DO SUL: 11 PAÍSES;
> ÁSIA: 10 PAÍSES;
> OCEANIA: 1 PAÍS.

VACINAS FEBRE AMARELA E MENINGOCÓCICA ACW (2012 - 2017): 28,4 MILHÕES DOSES EXPORTADAS NO PERÍODO. O INSTITUTO JÁ 
EXPORTOU PARA 74 PAÍSES, A PEDIDO DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS COMO OMS, OPAS E UNICEF.
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PARCERIAS QUE DÃO CREDIBILIDADE

Chembio:
TR DPP® Zika IgM IgG
TR DPP® Chikungunya IgM IgG
TR DPP® Dengue IgM IgG
TR DPP® ZDC IgM IgG

Samsung Bioepis e Bionovis:
Etanercepte

1976

1980

2010

1998

2002

2003

2004

2009

2008

2007

2011

2013

2014

2015

2018

2019

2012

Instituto Mérieux:
Meningite A e C

Chembio: Imunoblot rápido 
DPP® HIV-1/2, TR DPP® HIV-1/2

Chembio:  
DPP® sífilis

Instituto Biken:
Sarampo

Instituto de Pesquisa de 
Poliomielite do Japão: 
Poliomielite oral

Smithkline:
Haemophilus influenzae b (Hib)

Instituto Butantan: 
Difteria, tétano e pertussis (DTP)+Hib

GlaxoSmithkline (GSK): Sarampo, 
caxumba e rubéola (tríplice viral)

Chembio:
Teste rápido HIV-1/2

Heber Biotec:
Alfainterferona (peguilado) 2b

Protalix:
Alfataliglicerase

GSK:
Pneumocócica

Instituto Finlay: Meningocócica AC, 
polissacarídica

Fraunhofer: 
Febre amarela subunidade

GSK: Sarampo, caxumba, rubéola 
e varicela (tetravalente viral)

Chembio e Centro de Pesquisas 
Gonçalo Moniz/Fiocruz (CPqGM):
DPP® leishmaniose, leptospirose

Janssen e Bionovis:
Infliximabe

Merck e Bionovis:
Betainterferona 1a

Qiagen, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro e Instituto de 
Biologia Molecular do Paraná: 

Kit NAT

GSK:
Rotavírus

Sanofi Pasteur:
Poliomielite inativada

Fundação Bill & Melinda Gates:
Sarampo e rubéola (dupla viral)

Centro de Imunologia Molecular:
Alfaepoetina

Heber Biotec:
Alfainterferona 2b
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COMPLEXO INDUSTRIAL DE 
BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE (CIBS)
MAIS SAÚDE PARA OS BRASILEIROS.
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CIBS
O estado da arte em biotecnologia

O Complexo Industrial de Biotecnologia em 
Saúde (CIBS) será o maior centro de produção de 
produtos biológicos da América Latina e um dos 
mais modernos do mundo. Está sendo concebido 
a partir de avançadas tecnologias para as áreas 
produtivas de biológicos.

Planejado a partir da necessidade de aumentar a 
capacidade de processamento final de Bio-Man-
guinhos, permitirá ao país ampliar significativa-
mente o fornecimento de produtos vitais e de alta 
qualidade ao sistema público de saúde, garan-
tindo a manutenção dos programas do governo 
federal. Além de abastecer o mercado interno, 
será possível suprir as necessidades de organis-
mos internacionais, como a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), Organização Pan-Americana da 
Saúde (Opas) e Unicef.

As vantagens do novo empreendimento vão 
além, em termos de benefícios para o país. O 
Brasil poderá ser mais competitivo no setor de 
biotecnologia, aproveitando a moderna infraes-
trutura à disposição, a partir da inauguração do 
Complexo. Parcerias para o desenvolvimento 
tecnológico também poderão ser alavancadas, 
permitindo absorver novas tecnologias. Além 
disso, o projeto do empreendimento é flexível e 
prevê expansões futuras. 

A entrada da Fiocruz em mercados hoje contro-
lados por empresas multinacionais - como o de 
anticorpos monoclonais para uso oncológico 
e tratamento de doenças raras, autoimunes, 
degenerativas e infecciosas - aumenta a compe-
titividade do Brasil no setor de biotecnologia. 



VIABILIDADE DO COMPLEXO 
INDUSTRIAL DE BIOTECNOLOGIA EM 
SAÚDE (CIBS) 

Bio-Manguinhos conta com o apoio de duas con-
sultorias ao projeto. O escritório Jacoby Fernan-
des & Reolon Advogados se concentrou na parte 
legal do empreendimento, atestando os subsídios 
jurídicos que demonstram a viabilidade do uso 
da modalidade Built to Suit para o financiamento 
da construção. Por esse modelo, o financiamento 
poderá ser privado (ou misto), pago na forma de 
aluguel durante determinado tempo.

Além do estudo jurídico, o Instituto  também 
teve a consultoria da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) para desenvolver um estudo de viabilida-
de econômico-financeira e institucional para im-
plantação do Novo Centro de Processamento Fi-
nal, considerando o horizonte de 2017 a 2038. A 
análise demonstrou a capacidade de pagamento 
do financiamento de longo prazo e a apresenta-
ção de cenários de financiamento possíveis, de 
acordo com a capacidade de pagamento.

POTENCIAL DO EMPREENDIMENTO

•   Oferta de mais produtos para melhor atender 
as demandas do Ministério da Saúde e o Programa 
Nacional de Imunizações (PNI);

•   Quadruplicar a capacidade de produção de 
Bio-Manguinhos, chegando a 120 milhões de 
frascos para produção de vacinas e biofármacos;

•   Plataformas flexíveis e adaptáveis o que per-
mitirá ampliar as linhas de produtos existentes e 
incluir novos;

•   Exportação da produção excedente: previsão 
de produzir a vacina dupla viral (sarampo e rubé-
ola), febre amarela, meningite entre outras, para 
atender demandas da América Latina e África;

•   Melhor atender as exigências de órgãos regula-
tórios;

•   Melhor atender demandas de organismos inter-
nacionais, como OMS, Opas e Unicef; e de órgãos 
reguladores, como FDA e Emea;

•    Novas parcerias para o desenvolvimento tecno-
lógico;

•   Aumento da competitividade do Brasil no setor 
de biotecnologia.
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DE ACORDO COM ESTUDOS, O PROJETO TEM 
VIABILIDADE ECONÔMICA, SUSTENTADA PELA 
SUA PRÓPRIA ESTRUTURA DE NEGÓCIOS.
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ETAPAS DO PROJETO CONCLUÍDAS:

•   Modelagem econômica e jurídica;

•   Estruturação do Built to Suit (BTS);

•   Projetos Conceitual, Básico e Executivo  
finalizados;

•   Inventário florístico e Licença ambiental;

•   Obtenção de licença prévia, junto às secreta-
rias municipais de Urbanismo (SMU) e de Meio 
Ambiente (SMAC);

•   Construção do escritório de campo;

•   Primeira fase da terraplenagem;

•   Sondagem (280 pontos);

•   Estaqueamento;

•   Prova de cargas;

•   Alimentação de energia e água para canteiro;

•   Aquisição de liofilizadores;

•   Aquisição de linhas de envase;

•   Aquisição de linhas de embalagem;

•   Obtenção de licença de obra (SMU + SMAC);

ETAPAS EM ANDAMENTO:

•   Submissão do projeto à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa);

•   Gerenciamento das obras;

•   Segunda fase da terraplenagem;

•   Planejamento da aquisição dos demais 
equipamentos de processo;

•   Aquisição de isoladores;

•   Contratação dos blocos e cintas;

•   Licitação das próximas etapas da obra pelo 
modelo BTS.



NOVO CENTRO DE PROCESSAMENTO 
FINAL (NCPFI)
A primeira fase do projeto

O terreno do Complexo Industrial de Biotecnologia 
em Saúde (CIBS) abrange uma área de 580 mil m². 
O Novo Centro de Processamento Final (NCPFI) re-
presenta 334 mil m² nesta fase do projeto, com as 
primeiras edificações. A área restante do terreno 
será reservada para futuras expansões.

O Novo Centro de Processamento Final abrigará:

•  Prédios principais: 2 prédios de processamento 
final, 1 prédio para a embalagem, 1 armazém de 
matéria-prima, 1 armazém de produto terminado, 1 
prédio para controle e garantia da qualidade, utilida-
des em geral, tratamento de resíduos e efluentes;

•  Prédios auxiliares: administração, data center, 
restaurante, manutenção, limpeza, garagem, brigada 
de incêndio, galpão, alojamento e creche;

•  Infraestrutura geral.

O GOVERNO 
FEDERAL JÁ 

INVESTIU 
R$ 700 MILHÕES 

NO PROJETO.

O TERRENO DE 580 MIL M2 ESTÁ LOCALIZADO EM 
SANTA CRUZ, ZONA OESTE DO RIO DE JANEIRO.
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TECNOLOGIAS EMPREGADAS NAS 
INSTALAÇÕES

As áreas de processamento final irão incorporar 
tecnologias de ponta através da filosofia de Proces-
samento Asséptico Avançado (AAP), em consonân-
cia com novas tendências tecnológicas.

As tecnologias de ponta facilitam a obtenção de 
certificações de órgãos internacionais, como 
a Organização Mundial de Saúde (OMS), Food 
and Drug Administration (FDA) e Agência Eu-
ropeia de Medicamentos (Emea) – garantindo 
ao Instituto a condição de fornecedor global de 
biológicos. Tais tecnologias também irão gerar 
economias consideráveis.

O AAP será aplicado através do uso da tecnologia 
de isoladores - em que os operadores não têm 
contato com o produto em processo. O alto nível de 
automação permite maior segurança operacional 
a menor custo e também maior precisão e garantia 
na qualidade das etapas de processamento final. 
Prédios específicos para atividades como recebi-
mento de insumos e matéria-prima, embalagem 
e recebimento de produto acabado seguirão em 
fluxo único e unidirecional, mantendo uma premissa 
básica de boas práticas farmacêuticas.   

Os materiais serão recebidos, amostrados e tes-
tados em almoxarifados controlados, para então 
serem estocados, fracionados (se necessário) e 
transferidos para áreas assépticas de produção.

Processamento final

•   Formulação: nova tecnologia de contenção - 
Advanced Barrier Technology - adaptada para 
uso em isoladores de formulação;

•   Envasamento: distribuição asséptica utilizando a 
tecnologia de isoladores e equipamentos automáti-
cos em linha;

•   Process Automation System (PAS): sistema de au-
tomação de todo o site que contempla, entre outras 
funções, o correto sequenciamento dos equipamen-
tos de processo. As etapas de formulação, envasa-
mento, embalagem, estocagem, expedição final e 
outras utilizarão o PAS. Este sistema de automa-
ção envolve o uso de tecnologia de computação e 
engenharia de software para processos assépticos 
e farmacêuticos, permitindo que as etapas sejam 
gerenciadas de forma automatizada, garantindo 
qualidade e segurança aos produtos.



20     CIBS  I  BIO-MANGUINHOS/FIOCRUZ

Controle do processo de produção

•   Equipamentos e instrumentos ligados à tecnolo-
gia de automação; 

•   Sistema de gerenciamento do processo garante 
a qualidade das atividades, eliminando a possibili-
dade de contaminação cruzada através do PAS;

•   Controle dos parâmetros durante o processa-
mento através do PAS.

Área da qualidade: laboratório de controle da 
qualidade, garantia da qualidade e laboratório 
de metrologia e validação

•   Aumento da capacidade de análise de lotes de pro-
dução: utilização de sistema para gerenciamento de 
laboratório integrado com equipamentos analíticos;

•   Implementação de registros eletrônicos: maior 
agilidade para a liberação de lotes e maior segurança 
para manutenção do status de qualificação/valida-
ção dos equipamentos e processos produtivos.

Registro dos processos

•   Dossiês de produção eletrônicos: dados captu-
rados pelo sistema de automação.

Estoque de material / almoxarifados de insu-
mos/matéria-prima e de produto acabado

•   Cadeia logística segundo soluções GS1 (código de 
barras/QR code): identificação de todo o inventário 
e controle de status dos materiais;

•   Áreas classificadas para amostragens e fracio-
namento segregadas para formação de kits de 
matéria-prima associados ao processamento final.

BIO TERÁ 
POTENCIAL 

PARA PRODUZIR 
NOVOS

PRODUTOS.



PRODUTOS PREVISTOS PARA A 
NOVA PLANTA

VACINAS

•   Dengue

•   Febre amarela (plataforma vegetal)

•   Febre amarela inativada

•   Hexavalente (IPV + Hib + DTP + HBV)

•   Pentavalente (DTP + Hib + HBV)

•   Meningites ACWY

•   Meningite C conjugada

•   Dupla viral (sarampo e rubéola)

BIOFÁRMACOS

•   Filgrastima (300 mcg)

•   Golimumabe (50 mg)

•   Tocilizumabe (80 e 200 mg)

•   Rituximabe (100 e 500 mg)

•   Somatropina (4 e 12 UI)

•   Trastuzumabe (150 e 440 mg)

•   Certolizumabe (200 mg) 

•   Heberprot-P (75 mcg)

•   Bevacizumabe (100 e 400 mg)

•   Adalimumabe (40 mg)

PRODUTOS DO PORTFÓLIO ATUAL

VACINAS

•   DTP e Hib

•   Febre amarela

•   Haemophilus influenzae b (Hib) conjugada

•   Poliomielite 1 e 3 oral

•   Poliomielite inativada

•   Meningocócica ACW

•   Pneumocócica 10-valente conjugada

•   Rotavírus humano

•   Sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral)

•   Sarampo, caxumba, rubéola e varicela 
(tetravalente)

BIOFÁRMACOS

•   Alfaepoetina (2000, 4000 e 10000 UI)

•   Alfataliglicerase 

•   Infliximabe

•   Betainterferona 1a (22 e 44 mcg)

•   Etanercepte (50 mcg)
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A segunda fase do projeto

Além do NCPFI, o terreno destinado ao CIBS 
permite expansões para a construção de novos 
prédios e áreas. Na segunda fase do projeto estão 
previstas:

•   Instalações industriais para produção de con-
centrado de novos produtos (novas tecnologias, 
transferências de tecnologias de vacinas e biofár-
macos);

•   Produção de Ingrediente Farmacêutico Ativo 
(IFA): vacina pneumocócica;

•   Produção de IFAs: vacinas virais, onde serão 
produzidos os de varicela, rubéola e rotavírus. 

Para a operação de todas as áreas, serão constru-
ídas unidades de apoio como as centrais elétricas, 
de água, de vapor e gases industriais.
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> CINTURÃO VERDE COM 
30 MIL ÁRVORES; 
> MADEIRA REMOVIDA DO 
TERRENO SERÁ USADA 
NO REPLANTIO;
> CAPTAÇÃO DA ÁGUA 
DA CHUVA E REUSO DAS 
ÁGUAS DE PROCESSO.
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SUSTENTABILIDADE

Reforçando valores institucionais, como respon-
sabilidade socioambiental, ética e transparência e 
sustentabilidade, Bio-Manguinhos busca sempre 
uma relação transparente com os públicos com os 
quais se relaciona e procura contribuir no desen-
volvimento sustentável da sociedade, preservando 
recursos naturais para as gerações futuras. 

Com foco no crescimento sustentável, o CIBS é 
considerado um projeto verde. O projeto contempla 
diversas iniciativas para tornar o empreendimento 
sustentável, como painéis de captação de energia 
solar, reservatórios para captação de água da chu-
va, sistema de reuso de água, além do plantio de um 
cinturão verde de Mata Atlântica para preservar a 
biodiversidade local. 

O projeto tem como meta atingir níveis da certifica-
ção Leadership in Energy and Environmental Design 
(Leed), concedida a construções sustentáveis pelo 
Conselho de Construções Verdes dos Estados Uni-
dos (U.S. Green Building Council). 



Ações sustentáveis durante as obras

•   Fornecedores de madeira no mercado com licen-
ça Forest Stewardship Council (FSC);

•    Aquisição de materiais com conteúdo reciclado;

•   Materiais extraídos e fabricados em um raio de 
800 km do campus;

•   Solicitação de declarações ambientais dos pro-
dutos adquiridos;

•   Treinamento ambiental dos colaboradores;

•   Desenvolvimento e implementação de um 
plano de qualidade do ambiente interno;

•   Aquisição de 100% de adesivos, selantes, 
tintas e colas dentro dos limites de compostos 
orgânicos voláteis (COV) estabelecidos pelo siste-
ma  de certificação;

•   Plantio de um cinturão verde: reflorestamento 
de 30 mil árvores nativas no entorno do terreno 
e preenchimento de áreas da Faixa Marginal de 
Preservação;

•   Raízes e troncos das árvores retiradas fazem 
parte do substrato para o plantio da compensação.

Gestão de resíduos

•   Central de coleta, segregação e acondiciona-
mento de resíduos;

•    Minimização da quantidade de resíduos de cons-
trução enviados para aterro;

•   Reciclar ou reaproveitar 75% do total de resídu-
os gerados;

•   Baia central de armazenamento de resíduos;

•   Armazenamento devido dos resíduos perigosos 
e contaminados;

•    Implementação de estratégias de coleta seletiva;

•   Controle dos documentos das empresas transpor-
tadoras e receptores credenciados para manipulação 
e tratamento de resíduos.

Edificações energeticamente eficientes

•   Utilização de água da chuva e águas de reuso;

•   Telhados com baixa emissividade para refletir os 
raios solares;

•    Jardins verticais que auxiliam na diminuição da 
temperatura local;

•   Árvores frutíferas e com capacidade de diminuir 
o impacto da emissão de gases poluentes;

•   Posicionamento das edificações e perfil otimi-
zado em função dos ventos que predominam na 
região e ganhos de calor;
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Economias consideráveis em energia e consumo 
de água

•    Automação do processo de produção.

Responsabilidade socioambiental: qualidade 
de vida

Para colaboradores

•     Transporte coletivo de ida e retorno para residência;

•   Centros de conveniência com restaurantes e 
agências bancárias;

•    Creche;

•   Programas voltados para a qualidade de vida;

•   Salas de informática;

•   Bicicletário;

•   Ciclovia;

•   Áreas de lazer.

Para comunidades vizinhas (ações realizadas e 
a realizar)

•   Encontros para apresentar o projeto do CIBS 
para líderes comunitários, representantes da so-
ciedade civil e governo;

•   Ida do Projeto Ciência Móvel à Vila Olímpica 
Oscar Schmidt. Apresentação do Jogo das Vaci-
nas, atividades lúdicas e educativas sobre ciência e 
saúde para crianças e jovens das escolas públicas 
da região;

•   Parcerias com universidades e cursos técnicos 
para qualificação de mão de obra local;

•   Relacionamento com a comunidade através 
do Projeto de Responsabilidade Socioambiental 
(Somar) de Bio-Manguinhos.
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A REGIÃO DE SANTA CRUZ
A casa de grandes empresas

Santa Cruz fica na zona oeste do Rio de Janeiro, 
distante 66 quilômetros do Centro. 

Em 1975, foi inaugurado o Distrito Industrial de 
Santa Cruz, entre o município do Rio e Itaguaí. 
Lá, estão instaladas importantes indústrias.

A escolha de construir o Complexo Industrial de 
Biotecnologia em Saúde (CIBS) no Distrito In-
dustrial de Santa Cruz se deu principalmente por 
questões logísticas. Facilidade de receber maté-
rias-primas e despachar produtos acabados e pela 
proximidade com o campus sede da Fiocruz, em 
Manguinhos. Sua localização próxima à Avenida 
Brasil e Porto da Ilha da Madeira também torna a 
região estratégica em termos logísticos.

MAPA DO CAMPUS:

A

9 ARMAZÉM DE MATÉRIA PRIMA 

ÁREAS PARA EXPANSÃO

1

5

2

3

6

7

4

8

CENTRO DE CIÊNCIA (FUTURO)

GARANTIA E CONTROLE 
DE QUALIDADE

ADMINISTRAÇÃO

ARMAZENAGEM 
(PRODUTO FINAL) 

ACABAMENTO FINAL 
(VÍRUS ATENUADO) 

ACABAMENTO FINAL 
(VÍRUS INATIVADO) 

CENTRAL DE UTILIDADES

EMBALAGEM

5 6
72

1

3



Empresas em operação no Distrito 
Industrial de Santa Cruz:

1 - Aciquímica I 2 - Rexan Latasa 
3 - Casa da Moeda I 4 - Morganite 
5 - Liarte Metalquímica I 6 - Misel 
7 - Pan Americana | 8 - Ecolab
9 - Sicpa I 10 - Transcor (BASF)  
11 - CSN | 12 - FCC | 13 - Sesi/Senai 
14 - Fábrica Carioca de Catalisadores
15 - Rolls Royce | 16 - Thyssenkrupp 

E

E

EE

BICICLETÁRIO GUARITA

CHAFARIZ
(ENTRADA 
PRINCIPAL)

RESTAURANTE

SALAS DE 
INFORMÁTICA

BANCO

ESTACIONAMENTO
(CARROS)

ESTACIONAMENTO
(ÔNIBUS)

BRIGADA DE 
INCÊNDIO

$CRECHE

HOTEL / 
RESIDÊNCIA

Fonte: Companhia de Desenvolvimento 
Industrial do Estado do Rio de Janeiro

ÁREA EDIFICADA (1ª FASE)

FUTURAS INSTALAÇÕES (2ª FASE)

RUAS PAVIMENTADAS

16

15
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COMPLEXO INDUSTRIAL DE 
BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE (CIBS) 
NA MÍDIA

O CIBS é, desde a assinatura para cessão do 
terreno onde está sendo construído, destaque 
nos principais veículos de comunicação do país. E 
não à toa. Sua importância para a saúde pública 
do país pode ser medida por alguns fatores, 
como: maior capacidade de entrega de vacinas e 
biofármacos, dinamização da cadeia de insumos 
estratégicos e da economia, geração de empregos, 
investimentos de grande porte etc.  

Associar-se a esse projeto significa fazer parte 
de uma iniciativa que trará grandes benefícios 
para a população brasileira – e também de outros 
países, já que do Complexo sairão produtos para 
outros continentes. 

Tal repercussão na mídia fortalece a imagem 
institucional e confere credibilidade e 
transparência ao andamento do projeto.

Segundo uma pesquisa de reputação feita pelo 
Reputation Institute - consultoria líder mundial 
em gestão da reputação - a Fiocruz tem qualidade 
reconhecida em diversas áreas, dentre as quais 
“produtos de saúde (vacinas)”. Sua boa reputação 
dentre os formadores de opinião do país é 
considerada “forte”, alcançando 77,7 pontos numa 
escala de 0 a 100. Isso se explica pela postura ética, 
melhoria da saúde e qualidade de vida e ciência e 
inovação para atender necessidades.

INVESTIR NO 
CIBS REPRESENTA 

FORTALECER A IMAGEM 
E REPUTAÇÃO DA SUA 

EMPRESA.
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FUTURAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO 
INDUSTRIAL DE BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE

Formulação, envase e liofilização
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Projeto de sinalização

Jardim central

Vista aérea do CIBS



Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos
Av. Brasil, 4.365 - Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ

SAC: 08000 210 310 | Tel: (21) 3882 9393
facebook.com/BioFiocruz

www.bio.fiocruz.br


