
Medições e Metrologia em Life Science

• Uma visão geral da obtenção, dos desafios e da garantia dos
resultados de medição dentro de uma indústria de
imunobiológicos.



Estados com presença da Fiocruz

Estados onde estão localizados os novos escritórios

Fundação Oswaldo Cruz



• O Instituto, fundado em 1976, é uma das 16 unidades
técnico-científicas da Fiocruz e possui um dos maiores e
mais avançados parques industriais da América Latina: o
Complexo Tecnológico de Vacinas (CTV), com 24.166
m² de área construída.

• Em 2021, Bio-Manguinhos forneceu mais de 233 milhões
de doses de vacinas. Foram entregues 5,4 milhões de
frascos/seringas de biofármacos e 26,5 milhões de kits
para diagnóstico.

• Um novo campus está sendo construído no distrito
industrial de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Em um terreno de 580 mil m2, será erguido o Complexo
Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS).

• Aproximadamente 2,3 mil funcionários, dentre servidores
públicos, terceirizados e bolsistas

Bio-Manguinhos
Indutor da incorporação de 
produtos biotecnológicos no SUS



PORTFÓLIO DE VACINAS

Só em 2021, mais de 233 milhões de 
doses foram fornecidas ao PNI.

12 produtos: 
• COVID-19 (recombinante)
• Haemophilus influenzae b (Hib) conjugada
• Febre amarela
• Difteria, tétano e coqueluche + Hib
• Meningocócica ACW
• Pneumocócica 10-valente conjugada
• Poliomielite 1 e 3 (atenuada)
• Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada)
• Rotavírus humano 
• Sarampo, caxumba e rubéola
• Sarampo, caxumba, rubéola e varicela
• Sarampo e rubéola

No surto de febre amarela
(2017-2018), mais de 95
milhões de doses da vacina
foram entregues.

Mais de 150 milhões de
doses da vacina COVID-19
entregues ao SUS em 2021



PORTFÓLIO DE DIAGNÓSTICO
37 produtos:

Testes sorológicos:

• TR triplex (influenza A e B; SARS-CoV-2)

• TR DPP® COVID-19 IgM/IgG

• TR COVID-19 IgM/IgG Bio-Manguinhos

• TR DPP® COVID-19 AG

• TR COVID-19 Ag - Bio-Manguinhos

• TR SARS-CoV-2 Ag - Bio-Manguinhos 

• 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)

• Teste Rápido HIV-1/2

• TR DPP® Sífilis 

• TR DPP® HIV/Sífilis Combo 

• TR DPP® Sífilis Duo

• TR auto-teste HIV

• TR DPP® Leptospirose 

• TR DPP® Leishmaniose Visceral 

Canina 

• TR Chagas

• TR discriminatório FA

• IFI Chagas 

• IFI Leishmaniose Humana

• EIE Leishmaniose Visceral Canina
Testes parasitológicos:
• Helm Teste 

Testes moleculares:
• Kit molecular SARS-CoV-2 (E/RP);

• Kit molecular SARS-CoV-2 (N1/N2/N3);

• Kit molecular influenza A, B e SC-2

• Kit NAT HIV/HCV/HBV;

• Kit NAT Plus (HIV/HCV/HBV/malária);

• Kit molecular ZDC.

• Kit molecular FA

• Kit molecular MONKEYPOX (MPXV) 

Em 2021, foram entregues aos programas 
públicos brasileiros mais de 26,5 milhões 

de reações. 



Em 2021, foram entregues 
cerca de 5,4 milhões de 

frascos/seringas

11 produtos:

• Alfataliglicerase: doença de Gaucher.

• Alfainterferona 2b: hepatites causadas   pelos vírus B e C.

• Alfaepoetina: anemia associada à doença renal crônica e secundária a quimio.

• Infliximabe: artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriásica, doença de Crohn, 

retocolite ulcerativa e psoríase.

• Betainterferona 1a: esclerose múltipla.

• Etanercepte: artrite reumatoide, espondilite, artrite psoriásica e psoríase.

• Somatropina 4UI e 12 UI: Hipopituitarismo e Síndrome de Turner.

• Rituximabe: linfomas não-Hodgkin e artrite reumatoide.

• Trastuzumabe: câncer de mama tipo HER2 positivo.

• Golimumabe: artrite reumatoide, espondilite anquilosante e artrite psoríaca.

• Adalimumabe: artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriásica, doença de Crohn, 

retocolite ulcerativa e psoríase.

PORTFÓLIO DE BIOFÁRMACOS



AMPLO UNIVERSO DE PRODUTOS 
BIOTECNOLÓGICOS TERAPÊUTICOS



METROLOGIA QUÍMICA, FÍSICO-QUÍMICA E 
BIOLÓGICA



METROLOGIA QUÍMICA, FÍSICO-QUÍMICA E 
BIOLÓGICA

Mensurando

Incerteza de 
medição

Metrologia

Rastreabilidade



A METROLOGIA COMO MOTOR DA INOVAÇÃO

Em 2015, somente nos EUA por volta de $2,9 trilhões foram gastos em saúde, 
dos quais 10% a 15% foram baseados em medições (Willie E. May, Ph.D, 
2015)

70% das decisões de saúde são baseadas em resultados de medições clínicas 
laboratoriais (CDC, 2018)



A METROLOGIA COMO MOTOR DA INOVAÇÃO



DESAFIOSCIENTÍFICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS

Políticas e programas para o avanço da saúde exigirão: 

• Métodos de referência, materiais e serviços para kits de diagnóstico in vitro para atender às exigências regulamentares 
de rastreabilidade metrológica e consistência dos resultados de medição de diferentes fabricantes; 

• Sistemas de medição de referência confiáveis e de rápida implementação para doenças infecciosas; 
• Medições confiáveis para diagnósticos in vitro de doenças não transmissíveis;
• Medições confiáveis para medicina regenerativa e terapia genética;
• Infraestrutura de medição para a próxima geração de biomarcadores clínicos (por exemplo, análise respiratória) para 

triagem e diagnóstico

Fonte: CCQM STRATEGY DOCUMENT 2021-2030 (2021)



DESAFIOS CIENTÍFICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS
Na biotecnologia e descoberta de fármacos e os futuros desenvolvimentos em biotecnologia e controle de processos 
exigirão:

• Medidas confiáveis dos parâmetros celulares, incluindo a concentração de células viáveis, 
• Volume e peso da célula úmida, suportando a produção de anticorpos monoclonais; 
• Medições confiáveis para autenticação da célula;
• Medições confiáveis para caracterizar com robustez futuros tratamentos de terapia celular como as células CAR-T ou 

células-tronco pluripotentes induzidas para garantir sua qualidade, segurança e potência.

Os processos para a descoberta de medicamentos serão necessários:

• medições confiáveis para o número total e diferencial de células, incluindo viabilidade celular e citotoxicidade, 
• fenótipo celular, 
• incluindo testes de autenticidade de células moleculares, ou medição de atividades celulares definidas ou produtos alvo 

secretados

Fonte: CCQM STRATEGY DOCUMENT 2021-2030 (2021)



A METROLOGIA COMO MOTOR DA INOVAÇÃO



ATIVIDADES DE METROLOGIA E VALIDAÇÃO

Validações de sistemas e 
infraestrutura de TI

Fonte: A importância da gestão metrológica na indústria farmacêutica (Santos & Montaleone, 2022)



“O trabalho do metrologista está
mais relacionado com o
“sentimento” do que com a
tecnologia. Dois metrologistas
qualificados podem tomar
abordagens diferentes para o
mesmo problema, mas devem
chegar a soluções em grande
partes equivalentes. É uma
questão de estilo. Deve ser

defensável.”
Marc Salit

Fonte: Systematic Elements of
Metrology, and how they work
(SALIT, 2015)



MSc Victor O S Ferreira
Líder da Seção de Validação / 

Gerente Substituto do Laboratório de Metrologia e Validação
www.linkedin.com/in/victor-o-s-ferreira-7b0264226


