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INOVAÇÃO

Flávia Lobato

ara erguer o Centro Inte-
grado de Protótipos, Bio-
fármacos e Reativos para
Diagnósticos (CIPBR), um
dos pilares do Brasil na

área de inovação, o Instituto de Tec-
nologia em Imunobiológicos (Bioman-
guinhos/Fiocruz) começou inovando
desde a base da construção: a gestão
da construção do empreendimento. A
implantação do CIPBR – mais moder-
no e inédito centro do país para de-
senvolvimento de vacinas virais e bac-
terianas, biofármacos e reativos para
diagnóstico, e para produção de bio-
fármacos e reativos – foi programada
para ser executada parceladamente.
São três fases principais realizadas por
meio de licitações distintas e autôno-

Gestão
inovadora para
produzir saúde
Mais moderna planta de protótipos para
desenvolvimento de vacinas, biofármacos e
reativos para diagnóstico do país está sendo
construída em etapas, o que confere maior
qualidade e menor custo

mas, o que agiliza o
tempo de implementação

do projeto, amplia a competi-
tividade – viabilizando a participa-

ção de empresas especializadas em
cada etapa –, economiza recursos e
facilita o gerenciamento.

Com recursos do Fundo Tecnoló-
gico do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (Funtec/
BNDES) e apoio do Ministério da Saú-
de, por meio da Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia e Insumos Estratégi-
cos e da Secretaria de Vigilância em
Saúde, o CIPBR produzirá insumos
como os biofármacos alfaepoetina
humana recombinante (empregada
contra anemia grave), o antiviral
alfainterferona 2b humano recombi-
nante e o interferon peguilado (usa-
dos no tratamento de hepatites
crônicas causadas pelos vírus B e C),
além de reativos para diagnóstico la-
boratorial de diferentes doenças.

O novo centro de Biomanguinhos
faz parte da política estratégica nacio-
nal de desenvolvimento em saúde. Sua
concepção integrada possibilitará me-
lhor relacionamento entre as várias ati-
vidades, além da racionalização das
operações e da manutenção técnica,

acarretando redução de custos.
O CIPBR permitirá, ainda, a produ-

ção de lotes experimentais em condi-
ções de Boas Práticas de Fabricação
(BPF) e com qualidade assegurada para
uso em estudos clínicos.

Planejamento leva
à economia de recursos

O projeto foi dividido em três par-
tes principais: a construção do edifício,
já concluída; a instalação dos sistemas
de ar condicionado e sua automação,
em estágio adiantado; e a execução de
instalações de arquitetura, elétrica e tu-
bulação, em andamento. “Este fracio-
namento da obra garante a execução
dos projetos por empresas especializa-
das, conferindo mais flexibilidade e
melhor controle sobre as etapas, que
correm em paralelo. Os custos diminu-
em devido à execução dos serviços di-
retamente pela empresa vencedora da
licitação, sem desencadear diversas sub-
contratações”, explica o gerente do pro-
jeto CIPBR, Luiz Alberto Lima. “Existe
uma maior interação entre as diversas
fases da construção, que acontecem de
forma mais organizada. Isso também
exige que a gestão da obra seja cuida-
dosa e atenta. É um empreendimento
bastante complexo”, completa o enge-
nheiro responsável pela obra, Henrique
Valente. Segundo ele, mudanças no
processo, tais como as exigências cres-
centes dos órgãos normativos, podem
ser acompanhadas de perto.
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A planta
de protótipos

Um dos maiores gargalos
tecnológicos ao avanço dos projetos

de desenvolvimento de vacinas e ou-
tros imunobiológicos importantes para
a saúde pública brasileira é a inexis-
tência de uma planta de protótipos
com todas as características e exigên-
cias estabelecidas pelas normas de BPF
e biossegurança. A construção de uma
planta que contemple estes requisitos
é uma garantia: projetos que apresen-
tarem viabilidade tecnológica e eco-
nômica e forem de interesse para a
saúde pública poderão avançar para
as etapas que precedem a produção
propriamente dita – estudos de
escalonamento, busca de melhores
rendimentos e produção de lotes ex-
perimentais para uso clínico em con-
dições de BPF. A principal função des-
ta planta é viabilizar a transição do
desenvolvimento tecnológico para a
produção, garantindo a qualidade
exigida pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa).

O projeto prevê a completa inde-
pendência de três linhas de processo,
impedindo o cruzamento de ativida-
des. Além disso, as entradas e saídas
são distintas para pessoal, insumos e
material acabado. Outro aspecto im-
portante é a racionalização das ope-
rações e a manutenção técnica de in-
fraestrutura de apoio. Uma parte das
atuais utilidades do Complexo Tecno-
lógico de Vacinas (CTV/Biomangui-
nhos) será usada para servir ao CIPBR,
que atenderá a projetos da Fiocruz e
também de outras instituições públi-
cas ou privadas que tenham projetos
em fase de estudos clínicos ou
multicêntricos.

Estímulo à
capacitação tecnológica

Com a construção do CIPBR, Bio-
manguinhos ampliará a capacidade
produtiva de toda a sua linha de pro-

dutos. Em rela-
ção aos biofárma-
cos, terá capacidade
para produzir toda a
demanda do Ministério
da Saúde de alfaepoetina
humana recombinante (em
torno de 35 bilhões de uni-
dades internacionais ou 17,5
milhões de frascos na apresen-
tação de 2000UI) e de interferon
alfa 2b humano recombinante (cer-
ca de 1,5 bilhão de unidades inter-
nacionais ou 6 milhões de frascos na
apresentação de 3MUI). Também terá
capacidade adicional para produzir ou-
tros biofármacos de interesse para a
saúde pública e que utilizem as mes-
mas plataformas tecnológicas. A nova
planta de reativos permitirá, ainda, a
produção de cerca de 30 milhões de
testes para diagnóstico laboratorial de
doenças de grande impacto na saúde
pública nacional.

Com o CIPBR em pleno funciona-
mento, Biomanguinhos poderá parti-
cipar cada vez mais das políticas de
desenvolvimento em saúde, contribu-
indo para a ampliação da infraestrutu-
ra e a redução da dependência no setor
de vacinas, medicamentos especiais e
reativos para diagnóstico. O novo cen-
tro representa o fortalecimento da ca-
pacidade de inovação, além da inte-
gração entre as instituições de ciência
e tecnologia e os setores produtivos
público e privado.

CIPBR em números
6 andares, entre áreas de laboratório e pisos técnicos

34 m de altura
17 mil m2 de área

112 ambientes dentro do prédio

150 pessoas
trabalhando
 diariamente

 na obra

capacidade média para produzir
23,5 milhões de frascos de
 biofármacos e 30 milhões de

testes para diagnóstico
laboratorial ao ano

Portfolio
Para conhecer as
vacinas, os reativos
e os biofármacos
produzidos em
Biomanguinhos,
acesse
www.bio.fiocruz.br


