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PRODUÇÃO

Equipe do Laboratório
de Febre Amarela (Lafam)
de Bio-Manguinhos/Fiocruz
Fotos: Ascom/Bio-Manguinhos
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disparada de casos de
febre amarela na Região
Sudeste, principalmente
em Minas Gerais e no
Espírito Santo, teve gran-

des reflexos na produção de vacinas do
Instituto de Tecnologia em Imunobiológi-
cos (Bio-Manguinhos/Fiocruz). A necessi-
dade de aumentar consideravelmente a
oferta da vacina contra a doença mudou
a rotina de diversas áreas da unidade.
Esse aumento impactou todo o sistema
produtivo, incluindo setores da Qualida-
de e Logístico. No ano passado o Institu-
to já havia passado por experiência
semelhante ao ser acionado pela Orga-
nização Mundial da Saúde para ajudar
no combate a uma epidemia de febre
amarela na África. Acabou sendo um ex-
celente teste. Na ocasião, Bio-Mangui-
nhos exportou cerca de 5 milhões de
doses. Pouco, diante das 30 milhões de
doses fornecidas ao Ministério da Saúde
de dezembro a março deste ano, para
conter o surto nacional. Esse quantitativo
supera o que seria entregue durante todo
o ano e demostra o empenho de um gru-
po de colaboradores, que têm no com-
promisso com a saúde pública uma
motivação para manter a produção a todo
vapor.

A epidemia de febre amarela ga-
nhou as páginas de praticamente todos
os jornais do país. E desde então a pro-
cura pela vacina está alta. Para atender
essa demanda, a unidade precisou re-
ver o seu planejamento. O Departamento
de Vacinas Virais (Devir) intensificou os
plantões e adequações de programações
para atender a nova demanda, que se
tornou prioritária na unidade. Essa foi a
principal mudança na rotina dos colabo-
radores da Divisão de Apoio de Virais
(DIAPV) e do Laboratório de Febre Ama-
rela (Lafam). De acordo com Lívia Quei-
roz (DIAPV), “o maior impacto para a
equipe foi no aumento da produção de
lotes de termoestabilizador da vacina e,
consequentemente, na quantidade de
lotes das soluções intermediárias que
compõem o estabilizador”.

Já a gerente do Lafam, Caroline Ra-
mirez, explicou que Bio-Manguinhos

A
mantém um estoque estratégico de vírus
aprovado, o que deixa a unidade em uma
situação de razoável conforto. “Amplia-
mos os plantões para realizar o descon-
gelamento do ingrediente farmacêutico
ativo (IFA). O grande esforço é manter
esse estoque para continuarmos cobertos
em casos de emergência”. A Divisão de
Formulação (Difor/DEPFI) atua direta-
mente no preparo de soluções interme-
diárias/estabilizadores/antibióticos
consumidos na formulação de vacinas e
biofármacos. Além da rotina operacio-
nal, a divisão apoia os projetos de me-
lhoria da vacina, o que a curto/médio
prazo contribuirá para o aumento da ca-
pacidade produtiva da unidade, como a
expansão do Departamento de Proces-
samento Final (DEPFI).

“Atender as demandas de rotina, e
também as novas, requer um complexo
planejamento de todas as atividades.
Temos um grupo composto por 12 cola-
boradores que desempenha com gran-
de consistência, mesmo que isso envolva
trabalhar aos finais de semana”, contou
o gerente do DEPFI, Jorge Mario Xavier.
Além da formulação, também faz parte
do processamento final da vacina enva-
se, liofilização, recravação, inspeciona-
mento, rotulagem e embalagem. Etapas
que envolvem muitos colaboradores, fun-
damentais para que todo o processo ocor-
ra de forma eficiente e contínua. A partir
da demanda definida pelo Ministério da
Saúde, as áreas se reúnem e alinham o
quantitativo de lotes por semana, ex-
põem suas necessidades e dificuldades
e buscam soluções.

“Trabalhamos para disponibilizar as
doses nos postos de saúde para imuni-
zar a população (priorizando as áreas de
risco) contra uma doença que pode ma-
tar”, concluiu o gerente. Uma medida
adotada para reforçar a produção da
vacina febre amarela foi alterar o plane-
jamento em relação a outros imunizan-
tes. Com o aumento da procura pela
vacina contra a febre amarela, Bio-Man-
guinhos suspendeu uma entrega de 14
milhões de doses para a ONU. Para dar
conta da demanda, também interrom-
peu momentaneamente a fabricação da
tríplice viral, deslocando os funcionári-
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os e as máquinas que trabalhavam
na imunização contra sarampo, caxum-
ba e rubéola para o setor voltado para
a febre amarela.

Foram realizados ajustes em todo pro-
cesso produtivo, já que houve aumento da
procura por insumos como frascos, rolhas,
embalagens e rótulos. “Alteramos o pla-
no-mestre e adiamos a entrega da vacina
tríplice viral para priorizar a febre amare-
la”, explicou o vice-diretor de Produção,
Antônio Barbosa. Porém, ele afirma que a
mudança no calendário não trará prejuízo
à população, já que há estoque do produ-
to no Ministério da Saúde.

Também faz parte dessa engrena-
gem o Departamento de Controle de
Qualidade (Dequa). A Seção de Potên-
cia (Sepot), parte do Departamento,
também teve que tomar uma série de
medidas para conseguir realizar uma
grande quantidade de testes. Para isso,
a gestora da Sepot, Carina dos San-
tos, afirmou que foi preciso interface
com outras áreas e até um esforço ex-
tra dos colaboradores.

“O aumento da demanda impactou
na interface com compras para viabilizar e
otimizar a entrega de insumos utilizados
no teste de potência e no preparo das cé-
lulas, realizando até compras emergenci-
ais. Foi feita uma avaliação da condição
física dos colaboradores, com sessões de
alongamento por conta dos movimentos
repetitivos. Foi necessário, ainda, assumir
o produto como prioridade de liberação
do setor, inclusive com atividade aos finais
de semana. Para atender ao cronograma
de entrega, estamos fazendo reuniões se-
manais para motivar os colaboradores a
operar de forma satisfatória com curtos
prazos de entrega, transformando de for-
ma positiva diariamente o ambiente de tra-
balho”, enumerou Carina.

Barbosa explicou que a produção
segue um rigoroso processo de controle
de qualidade. “Apesar de estarmos ope-
rando com nossa capacidade máxima,
não descuidamos do controle de quali-
dade. Estamos sempre passando por au-
ditagem da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária e, a cada dois anos,
recebemos a visita de técnicos da OMS.
Além disso, nossa equipe está sempre
passando por cursos de reciclagem. Há
pouca margem de erro”, afirmou.

A unidade tem feito reuniões semanais para motivar os colaboradores a
operar de forma satisfatória com curtos prazos de entrega, transformando
de forma positiva diariamente o ambiente de trabalho
Fotos: Ascom/Bio-Manguinhos


