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ara a histórica missão foi
necessário fretar um avião
só para o transporte das
vacinas e diluentes. A car-
ga, transportada de Bio-

manguinhos para o Aeroporto do
Galeão por uma caravana de nove ca-
minhões, seguiu para o Peru em um
Boeing 767-300 carregado com aproxi-
madamente 45 toneladas. Até aquele
momento, o maior carregamento tinha
sido uma exportação de três milhões de
doses da vacina contra febre amarela
para a Colômbia, em março de 2005.

Desde que a vacina contra febre
amarela de Biomanguinhos foi pré-qua-
lificada pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) em 2001, a participação
da Fiocruz no mercado internacional
tem crescido a cada ano. Se em 2002
foram perto de cinco milhões de doses
exportadas, a estimativa para 2006 é
de que haja um salto para 28 milhões.
Um aumento de 560% nas exporta-
ções anuais.

Alguns dos países que receberam
vacinas da Fiocruz, além do Peru, são
Angola, Argentina, Bahamas, Barba-
dos, Bermuda, Bolívia, Colômbia,
Cuba, El Salvador, Equador, Etiópia,

Vacinas para o mundo
avião que decolou do Rio de Janeiro no último dia 13 de março rumo ao Peru levava um

carregamento especial: 4,5 milhões de doses de vacinas contra a febre amarela para
barrar o avanço da doença naquele país. O precioso carregamento, mais que uma ajuda

a um país vizinho do Brasil, significou um marco para a Fiocruz. Tratava-se da maior
exportação já feita pelo Instituto de Tecnologia em  imunobiológicos – Biomanguinhos, unidade da
Fundação dedicada à produção e desenvolvimento de vacinas e kits de diagnóstico.

IMUNOBIOLÓGICOS

P

O
Filipinas, Gâmbia, Guiana, Guiné, Guiné
Equatorial, Honduras, Jamaica, Ilhas
Maldivas, México, Montserrat, Nicará-
gua, Panamá, Paquistão, Quênia, San-
ta Lucia, Sudão, Trinidad-Tobago e
Venezuela.

Exportação
gera produção

Apesar de ser recente a abertura
de mercados estrangeiros para o pro-
duto nacional, desde 1937 a Fiocruz já
produz a vacina antiamarílica, adquiri-
da na época por uma transferência de
tecnologia com o Instituto Rockfeller,
dos Estados Unidos. Em 1976, a pro-
dução do Laboratório de Febre Ama-
rela passou a ser responsabilidade da
recém-criada unidade Biomanguinhos.
Contudo, até 2001, a produção ainda
não tinha a pré-qualificação da Orga-
nização Mundial da Saúde.

A entrada de Biomanguinhos no
mercado externo de vacinas só foi pos-
sível pelo planejamento em longo pra-
zo e pela implementação de um rigo-
roso sistema de garantia e controle da
qualidade. Foi com a otimização de
processos, constantes e rigorosas audi-

torias internas e investimento em trei-
namento de técnicos e outros profissi-
onais envolvidos na produção que o
ganho em qualidade e produtividade
não apenas proporcionou a pré-quali-
ficação pela OMS - exigência para a
participação em licitações internacio-
nais - como gerou excedente de pro-
dução capaz de atender a grandes
demandas de órgãos internacionais.
Como uma unidade da Fiocruz, Bio-
manguinhos deve atender com sua pro-
dução prioritariamente as demandas
do Ministério da Saúde.

Para Artur Roberto Couto, vice-
diretor de Gestão de Biomanguinhos,
a entrada no mercado externo tem
importância estratégica para o Institu-
to, que busca aproveitar ao máximo a
capacidade de produção para minimi-
zar os custos fixos. “A oportunidade de
termos plantas de produção qualifica-
das de nível internacional e o ganho
de escala de produção sempre são
importantes quando se atua nesta área.
A produção de imunobiológicos é um
negocio de custos fixos muito eleva-
dos. Portanto, o aproveitamento da
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capacidade, otimizando a produção, e
a conquista de novos mercados, é sem-
pre importante porque dilui estes cus-
tos fixos”, explica Artur.

Essa experiência positiva motivou
Biomanguinhos a tentar incluir novos
produtos de exportação, aumentando
o ganho de recursos para ser reinvestido
no parque tecnológico e no desenvolvi-
mento. A credibilidade conquistada por
Biomanguinhos com a vacina contra
febre amarela, hoje exportada para mais
de 50 países, credencia o Instituto a dis-
putar espaço no mercado externo. Para
isso, o próximo passo será a pré-qualifi-
cação de novos produtos pela OMS.

Gerente do Departamento de Re-
lações com o Mercado, Cristiane
Frensch sabe da importância e das di-
ficuldades para se colocar outra vaci-
na na pauta de exportação. “Consta
em nosso planejamento estratégico a
entrada de mais dois produtos nos pró-
ximos três anos. Para tanto, temos que
buscar a qualificação das áreas junto à
OMS e garantirmos escala de produ-
ção para suprir o mercado interno e
exportarmos o excedente”, diz Frensch.

Outro fator que dificulta a pré-quali-
ficação é o fato de que ela não funciona
por produto, mas por linha de produto.
Ou seja, para exportar a vacina contra
febre amarela em dez doses, mesmo que
seja a mesma vacina que já é exportada
em frascos de cinco doses, é necessário
toda uma readequação das instalações,

que são complexas, e submeter nova-
mente o pedido à OMS.

“A expertise adquirida por Bioman-
guinhos na produção da vacina contra
febre amarela, tornando-o maior pro-
dutor mundial deste produto, a serie-
dade com que o Instituto trata seus cli-
entes, cumprindo datas e prazos
estabelecidos rigidamente, e o fato de
que produzimos com alta qualidade a
custos competitivos são um excelente
cartão de visitas”, avalia Artur.

Exportações
planejadas

Os novos produtos que estão na
pauta de Biomanguinhos, esperando a
pré-qualificação para serem exporta-
dos, são as vacinas contra febre ama-
rela em apresentação dez doses (a va-
cina exportada atualmente tem cinco
doses), o imunizante contra sarampo
em apresentação de cinco doses e a
vacina dupla contra sarampo e rubéo-
la, também em apresentação de cinco
doses. Na área de reativos para diag-
nóstico, o produto a ser pré-qualifica-
do é o teste rápido para HIV 1 e 2,
capaz de realizar triagem para detec-
ção do vírus da Aids (tipos 1 e 2), dan-
do resultado em até dez minutos.

A intenção é que, em seguida, os
chamados biofármacos, como eritropo-
etina e interferon-alfa, também pas-

iomanguinhos completou
30 anos de criação em
maio de 2006. A unidade,
que herdou a missão de pro-
duzir imunobiológicos estra-

tégicos para os programas de imuniza-
ções, ainda produz kits para diagnóstico
laboratorial e biofármacos. Atualmen-
te, a unidade tem capacidade para fa-
bricar, por ano, até 200 milhões de
doses de vacina, dois milhões de kits
de diagnóstico e está iniciando sua pro-
dução em biofármacos.

O caminho, no entanto, não foi sim-
ples. Antes de sua criação, o panora-
ma da saúde brasileira que encontra-
mos hoje, com algumas doenças quase
erradicadas e outras sob controle, era
bem diferente. Nenhum dos modernos
processos de fermentação, desenvol-

Os 30 anos de Bio vidos no pós-guerra, haviam sido intro-
duzidos no Brasil. O país ainda impor-
tava grandes quantidades de vacinas
para atender ao Programa Nacional de
Imunizações, criado em 1973. As pou-
cas vacinas produzidas na Fiocruz, con-
tra herpes, gripe, cólera, pertussis e
difteria eram manufaturadas em alguns
laboratórios do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC), que não tinham a capacidade
de produção em grande escala. Ape-
nas as vacinas contra varíola, em pro-
cesso de declínio de produção por conta
da erradicação mundial da doença, em
1977, e a antiamarílica, eram produzi-
das na Fiocruz em escala industrial.

Ainda na década de 1970, um surto
epidêmico de meningite atingiu o Brasil.
Somente em São Paulo, foram registra-
dos 2.575 casos de óbito em um ano. A
doença deveria ser combatida com um
programa de imunização em massa.
Porém, nenhuma empresa no mundo

teria capacidade de produzir a quanti-
dade de vacinas necessárias para a imu-
nização contra a meningite: cerca de 80
milhões de doses para os tipos A e C.

Em 1975, a Fiocruz iniciou uma
parceria com Instituto Mérieux, da
França. A empresa francesa construiu
uma nova fábrica para produzir a quan-
tidade de vacina contra meningite A e
C necessária para o programa brasilei-
ro. Em troca, foi instalada em Mangui-
nhos uma unidade piloto de vacina
antimeningocócica, sendo os técnicos
brasileiros treinados para assumir a pro-
dução da Unidade.

Em 4 de maio de 1976 foi oficial-
mente criado o Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos, e em 1978, quan-
do houve novo surto de meningite, a
epidemia já foi controlada com vaci-
nas produzidas em Biomanguinhos.

Contudo, adquirir a tecnologia para
produção em grande escala de vacinas

B

sem a ser exportados. A eritropoetina
trata a anemia associada à insuficiên-
cia renal crônica, Aids e quimioterapia,
enquanto o interferon alfa auxilia no
tratamento de hepatites virais e alguns
tipos de tumor.

Se é certo que ainda deve levar um
algum tempo para esses produtos serem
exportados, por outro lado há uma pers-
pectiva futura de também encaminhá-
los ao exterior. “Neste momento,
estamos concentrados em atender ao
mercado interno de forma a suprir toda
a demanda nacional. Se tivermos exce-
dente de produção e o mercado estabi-
lizado, com certeza esses são produtos
que podem entrar na pauta”, diz Artur.

Representando medicamentos de
alto valor agregado, a industria mundi-
al de biofármacos é uma das que mais
crescem, movimentando por ano mais
de R$ 88 bilhões, com previsão de que
em 2010 chegue a R$ 198 bilhões. Tra-
tamentos de pacientes que requerem
biofármacos custam em média R$ 21
mil por ano por cada paciente, além de
representarem um mercado externo al-
tamente atrativo e disputado.

Mas as boas novidades não param
por aí. O crescimento da produção de
vacinas e reativos em Biomanguinhos e o
conseqüente aumento da participação no
mercado externo, somado à produção de
dois novos produtos - os biofármacos eri-
tropoetina e interferon alfa - deverão pro-
vocar ainda mais mudanças no Instituto.
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bacterianas foi o primeiro passo. Tam-
bém faltava incorporar as tecnologias
para produção de vacinas do calendá-
rio básico, como as contra o sarampo e
a poliomielite. Em 1980, por acordos
com o Instituto Biken, de Osaka, e o
Japan Poliomielite Research Institute, de
Tóquio, Biomanguinhos conseguiu a
transferência de tecnologia para produ-
ção das vacinas virais contra sarampo e
pólio, respectivamente.

Em 1998, Biomanguinhos assinou
novo acordo de transferência de tecno-
logia. Dessa vez com a multinacional
GlaxoSmithKline, para a produção da
vacina contra a bactéria Haemophilus
influenzae tipo b (Hib), que pode provo-
car um tipo de meningite. Ainda com a
Glaxo, em 2003, o Instituto assinou a
transferência de tecnologia da vacina
tríplice viral, contra sarampo, caxumba
e rubéola, a última vacina do calendário
básico que ainda era importada.

As obras para a construção do pré-
dio do Centro de Protótipos, Reativos
e Biofármacos começaram em janeiro
de 2005. Quando finalizado, vai con-
centrar a produção de reativos para di-
agnóstico e dos biofármacos Interferon
e Eritropoetina, além de uma impor-
tante etapa do desenvolvimento
tecnológico, a produção de lotes-pilo-
tos na área de Protótipos.

O Centro de Armazenamento de
Produtos Acabados (Cepa) terá ampli-
ada sua capacidade atual para garan-
tir espaço para estocagem do futuro
potencial de produção de Biomangui-
nhos.  Inaugurado em 2001, este Cen-
tro tem atualmente 600 metros qua-
dros e destina-se às atividades de
armazenamento e distribuição da pro-
dução de Biomanguinhos. Seu volume
de estocagem é de aproximadamente
15 milhões de doses de vacinas con-
geladas, 11 milhões de doses para va-
cinas resfriadas e 18 milhões de doses
de diluentes. Após as obras, a capaci-
dade deve aumentar em 100% para
vacinas resfriadas e 30% para vacinas
congeladas.

“Toda exportação envolve um com-
plexo sistema de logística e não mexe
apenas com uma área e determinado
pessoal. Todos em Biomanguinhos es-
tão envolvidos direta ou indiretamen-
te, por isso que as bem sucedidas ope-
rações dependem do esforço de todos”,
lembra Cristiane Frensch.


