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Lista de abreviaturas
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância
AVAC-R – Aquecimento Ventilação Ar Condicionado – Refrigeração
CONEP – Conselho Nacional de Ética em Pesquisa
DT – Difteria e Tétano – tipo Infantil
dT– Difteria e Tétano – tipo Adulto
DTP – Vacina Tríplice Bacteriana
DTPHB –Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B
VRHB– Vacina Recombinante contra hepatite B
EPC’s – Equipamentos de Proteções Coletivas
EPI’s – Equipamentos de Proteções Individuais
ERP - Enterprise Resource Planning
FB – Fundação Butantan
FDA – Food and Drug Administration
FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos
FUNED – Fundação Ezequiel Dias
GLP – Gás Liquefeito de Petróleo
HVAC – Heating Ventilation and Air Conditioning
HAND-HELD – Equipamento portátil para armazenamento de dados
IDRI – Infectious Disease Resarch Institute
IPT – Instituto de Pesquisa Tecnológica
MPLA – Monofosforil Lipídeo
MSD - Vacina pneumocócica polivalente
MS- Ministério da Saúde
NBR – Norma Brasileira Regulamentadora
NIH – National Institutes of Health
NIR – Near Infrared Radiaion
PCP – Planejamento e Controle de Produção
PIPE RACK – Sistema de Canalização
PNI – Programa Nacional de Imunizações
POP – Processo Operacional Padrão
PW - Purified Water
RDC – Resolução da Diretoria Colegiada
SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente
TI – Tecnologia da Informação
WFI - Water for Injection
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1. O complexo Butantan - Breve Histórico

O

século XX foi cenário para o desenvolvimento das ciências e da tecnologia, notadamente no campo da biologia e da medicina, cujas descobertas do final do século XIX propiciaram um ambiente propício
para a criação e reprodução de instituições em diferentes partes do mundo com
a missão de realizar pesquisas sobre doenças que representavam importantes
problemas de saúde pública, atreladas ao desenvolvimento e a produção de tecnologias de intervenção. Estes centros, moldados de certa forma pelo Instituto
Pasteur de Paris, tiveram conformações específicas dadas pelos diversos ambientes políticos e sociais.
Nesse contexto, as ações que culminariam com a criação do Instituto Butantan
estiveram ligadas à resolução de um surto
de doença no município de Santos. Alguns
anos antes, em 1892, o Instituto Bacteriológico havia sido criado para o estudo da
microbiologia, a etiologia das doenças
(principalmente epidemias e endemias) e o
preparo de produtos destinados à prevenção
e terapêutica de agravos à saúde pública.
Identificada a doença como peste bubônica por Adolpho Lutz e Vital Brazil, fazia-se
necessária a utilização do soro antipestoso
como tratamento e da vacina para profilaxia. A insuficiência no abastecimento à população por meio dos produtos importados,
fez com que Vital Brazil fosse designado
para coordenar os trabalhos de produção de
soros e vacinas antipestosos em um laboratório criado na então Fazenda Butantan,
adquirida em 1899.
Em 1901, o que era uma seção do Instituto Bacteriológico tornou-se uma instituição
autônoma, oficialmente denominada Instituto Soroterápico do Estado de São Paulo,
tendo como primeiro diretor Vital Brazil
que permaneceu em duas gestões (19011919 e 1924-1927). O Butantan começou
a produzir soros antipestosos e antiofídicos,
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resultado de pesquisas anteriormente iniciadas
por Vital Brazil sobre o ofidismo. Apesar da precariedade das instalações e do pequeno número
de funcionários, as demandas sociais foram atendidas ao mesmo tempo em que se avançava nas
pesquisas científicas nas áreas de biologia e medicina experimental.
Desde sua criação, o financiamento foi tema
central na gestão do Butantan. A vinculação à
administração direta do Estado de São Paulo e
a falta de autonomia financeira levou seus dirigentes a propostas que culminaram muitas
vezes em divergências, crises político-administrativas e afastamentos de cientistas e diretores.
Se, em determinados períodos, os trabalhos de
medicina experimental, química, farmacologia e outras áreas do conhecimento científico
expandiam-se, em outros a prioridade dada à
produção e comercialização de soros e vacinas
mostra a complexidade das relações que se estabeleceram no campo institucional.
Dentre as causas da estagnação e senescência
do Butantan e de outros institutos de pesquisa a
partir das décadas de 1950, podem ser apontadas
a incapacidade de respostas aos novos problemas
de saúde reais do país, e os desequilíbrios gerados
internamente entre os componentes de pesquisa,
produção de biológicos e as atividades de ensino
e divulgação.
O período entre as décadas de 1950 a 1970
é caracterizado por uma atuação tímida na área
pública de fomento de pesquisas e indefinições
sobre uma política de ciência e tecnologia para
a saúde que fizeram com que o Butantan sobrevivesse de projetos internos, apoiados ora pelo
governo estadual, ora por vinculação a alguns
projetos nacionais. Sua direção foi exercida no
período por quadros internos de carreira que de
certa forma se revezaram.
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A década seguinte, por sua vez, marcou um dos momentos de grandes
transformações externas e internas que
criaram oportunidades de mudança e
modernização e impulsionaram um
novo projeto de inserção do Butantan
no cenário nacional. Em 1983, foi criada a carreira de pesquisador científico,
cuja lei estadual regulamentou o acesso
à carreira e autorizou a contratação de
lideranças científicas para a formação
de pesquisadores em unidades carentes,
permitindo assim estabelecer estratégias
de renovação do corpo técnico-científi-

co. Outro fato importante ocorrido em
1985 foi a crise nacional no abastecimento de soros antiofídicos. Como resposta, foi lançado o Programa Nacional
de Autossuficiência em Imunobiológicos
pelo Ministério da Saúde que, pela primeira vez, financiava o desenvolvimento
científico-tecnológico e a modernização
de plantas de produção dos laboratórios
públicos, tanto de soros como vacinas.
Os recursos recebidos permitiram criar o
Centro de Biotecnologia, área considerada como prioritária no desenvolvimento
tecnológico nacional.

A necessidade de se criar instrumentos para administrar os recursos advindos da venda de produtos fez
surgir, em 1989, a Fundação Butantan, o que possibilitou a flexibilidade necessária para que o Instituto
respondesse com prontidão e competência às demandas
de imunobiológicos produzidos sob as melhores condições, altamente eficazes e de qualidade incontestáveis.
Atualmente, o Butantan é o maior produtor nacional
de soros e vacinas, chegando inclusive à exportação de
alguns produtos.
Os últimos 30 anos foram assim marcados por realizações que mudaram a trajetória do Instituto Butantan.
A manutenção de sua missão institucional depende da
capacidade de se alcançar equilíbrio e competência
em responder a cada uma de suas atribuições, quais
sejam: o desenvolvimento científico, tecnológico e
cultural, a formação de cientistas, a produção de bens
e o atendimento à sociedade, aspectos próprios e únicos do Estado.
Iniciou-se, no ano de 2011, uma ampla discussão
interna sobre a necessidade de mudanças radicais nos
processos de gestão envolvendo o Instituto Butantan e a
Fundação Butantan em suas diversas áreas de atuação.
Uma empresa de inovação, de tecnologia de ponta, tem
que ter uma gestão eficaz e adequada a sua realidade.
9
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Neste contexto, buscou-se o apoio do Conselho Diretor e da Curadoria de
Fundações, para um novo modelo que trouxesse mais agilidade e eficiência ao
Complexo Butantan. Neste novo processo, foi nomeado, já no ano de 2012,
como presidente da Fundação Butantan o Prof. Jorge Kalil, que já ocupava o cargo de Diretor do Instituto Butantan. O acumulo das duas funções possibilitou ao
Prof. Kalil, autonomia para tomar as decisões necessárias, no tempo certo, para
o alcance dos objetivos institucionais.
Neste novo conceito de administração, as atividades passam a ser desenvolvidas
conjuntamente pelas duas instituições como forma de atingir um objetivo único.

A Fundação Butantan – Organização de apoio
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O Complexo Butantan passou por
uma longa fase de crises administrativas internas, que levou a uma queda
da produção e do resultado nos anos
de 2011 e com reflexos ainda sentidos
no ano de 2012.
A reversão dos resultados será sentida em 2014, pelas ações de adequação
da área produtiva às Boas Práticas de
Fabricação (BPF), que foram tomadas
em 2012 e se prolongarão por 2013
e 2014. Também, em 2012, foi feito
forte trabalho de aproximação junto à
ANVISA, buscando demonstrar a transparência de processos produtivos e de
gestão tão necessária às atividades do
Butantan.
A nova administração, neste sentido,
dedicou grande esforço para buscar o
alinhamento de interesses entre as gestões do Instituto e da Fundação Butantan, tendo sido, o Professor Jorge Kalil,
o catalizador desta integração, ao assumir a Presidência do Complexo e a
estruturação organizacional pela qual
passamos e vimos ajustando nos últimos tempos.
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2. Desenvolvimentos recentes apoiados
pela

Fundação Butantan

✓ Vacina Influenza: A planta de produção em ovos está em operação. O Butantan
desenvolveu e produziu lotes estratégicos
para a gripe aviária (H5N1) e desenvolveu
uma nova tecnologia para produção de vírus com a vacina inteira, o que poderá incrementar a produção em 2 a 7 vezes por
ovo, incrementar a cobertura pelos antígenos intra-virais conservados.

✓ Nova vacina Pertussis (coqueluche): Butantan desenvolveu o Pertussis
low (Plow), pela remoção do LPS da vacina Pertussis celular, o que torna menos reatogênica e possibilitará ao Ministério a manutenção desta vacina (de
baixo custo) no calendário vacinal em detrimento da introdução da vacina
acelular com custo 50 vezes maior. Os estudos atuais estão direcionados ao
escalonamento industrial visando a otimização do rendimento do processo
de produção e metodologias para caracterização do produto final.

✓MPLA (Monofosforil Lipídio A): O LPS recuperado da vacina pertussis é convertido em monofosforil
lipídeo A, potente adjuvante que ativa parte da resposta imune inata. A capacidade máxima de produção
anual é de 20 kg. Apenas 10 a 50 µg do adjuvante
em geral, é usado por dose de vacina no homem ou
animais.
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Relatório de atividades

✓MPLA para economizar antigenos: Um adjuvante proprietário é
capaz de reduzir, em voluntários, a dose de influenza AH1 em 3-4
vezes, aumentando a capacidade da planta e reduzindo o custo.
O MPLA está sendo testado para a vacina de hepatite B e a Fundação Ludwig pretende ensaiar o adjuvante na vacina candidata para
tumor do ovário. A Universidade de Liverpool propõe acordo de
cooperação para testar o MPLA e Plow como adjuvantes da vacina
23 valente de pneumococo.

✓ Vacina Leishmania e MPLA: Na América
Latina o cão é o reservatório da Leishmania,
transmitida ao homem por mosquito. A vacina recombinante do IDRI ( Infectious Disease
Resarch Institute) está sendo testada em cães,
por inoculação. O MPLA pareceu ser mais
eficaz que o GLA, um análogo sintético. A
proteção e duração da imunidade estão sendo testadas. Uma vacina Leishmania-raiva
será ensaiada e se eficaz, poderá ser administrada em 34 milhões de cães.

✓ Vacina DTP- Hib: O Butantan retardou o desenvolvimento do Hib, quando Biomanguinhos (BM) iniciou importação desta vacina. O Butantan fornece a vacina DTP
a granel para Biomanguinhos (BM) para compor a vacina
quádrupla. O Butantan está completando o desenvolvimento da vacina Hib para testes clínicos futuros.

✓ Vacina Pertussis com PspA: A associação de vacina celular de Pertussis
como da vacina Plow com PspA protege camundongos contra desafio contra
pneumococos e contra o desafio intracerebral para Pertussis.
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✓ Vacina Raiva em células Vero: Uma nova
planta está praticamente completa e permitirá produzir 8 milhões de doses/ano.Na fábrica
antiga (hoje piloto da vacina de dengue) foram
produzidos 900.000 doses da vacina em 2009,
vacina que já possui registro junto à ANVISA.

✓ Vacina Rotavírus pentavalente: A vacina pentavalente
está sendo produzida na planta piloto e foi utilizada com
sucesso no ensaio fase I em voluntários. Esta vacina protege
contra o sorotipo G3, o mais frequente no Brasil e só parcialmente protegido com a vacina monovalente, importada e
atualmente em uso pelo Ministério da Saúde. A vacina pentavalente terá um custo inferior à da vacina monovalente.

✓ Vacina Dengue tetravalente: Usando
construções desenvolvidas pelo NIH (National
Institutes of Health), uma produção extremamente alta foi lograda no Butantan.Os ensaios
clínicos terão inicio em 2013 e estão aguardando autorização da ANVISA e CONEP.

✓ Nova Vacina BCG: Um BCG recombinante expressando a subunidade S1 da toxina pertussis mostrou ser eficaz em camundongos contra tuberculose
e Pertussis. Combinada à hepatite B, esta nova vacina deve substituir a vacina BCG que é administrada a todos os recém-nascidos. Um modelo animal
sugere que este BCG é mais eficaz no controle de
papilomas intra-vesicais.
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✓ Fracionamento de plasma humano: Uma planta para o processamento de 150.000 litros por ano está sendo finalizada. Grande parte dos
equipamentos já foram adquiridos. Será a primeira planta no mundo que
utiliza apenas a cromatografia para separar as proteínas, permitindo isolar
fator VIII com maior rendimento, IgG e albumina. No laboratório piloto
existente, a metodologia para produzir outras proteínas está sendo explorada. Estamos em discussão com a Hemobrás na busca de uma possível
parceria na gestão desta planta.

✓ Surfactante pulmonar: O surfactante foi testado em
prematuros e registrado pela ANVISA. A planta de produção deve ser reformada nos próximos meses e a produção
de surfactante para o SUS deve evitar a morte de cerca de
75.000 prematuros. Uma nova preparação contendo uma
colectina e antibiótico deve ser eficaz no controle de infecções do berçário com Pseudomonas aeroginosa e no tratamento da pneumonia pós-influenza.

Projetos com o BNDES
a) Assinado no ano de 2012, contrato no valor de R$25,9 milhões, não
reembolsável, para o projeto BCG-Pertussis.
b) S. pyogenes para prevenção de Febre Reumática e Doença Reumática
Cardíaca em parceria com o INCOR e a Fundação Zerbini.
c) Desenvolvimento do processo de obtenção de Amblyomin-X: Uma
nova proteína para o tratamento do câncer e desordens hemostáticas. em
parceria com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e a União Química.
Valor total do Projeto: R$ 15.880.406,80 (FUNTEC: R$ 14.292.366,12 e
União Química: R$ 1.588.040,68).
Estes projetos estão em fase de análise para aprovação e contratação.
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Projetos/acordos/convênios com o Ministério da Saúde

✓ Assinado Convênio entre o Ministério da
Saúde e o Butantan para fornecimento da vacina influenza destinada à Campanha de Vacinação do Idoso para 2013.

✓ Assinado Convênio entre o Ministério da Saúde e o Butantan, para
fornecimento de vacinas e soros destinados às ações de saúde pública
preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). Pela primeira vez este convênio será bianual, ou seja, destinado a entrega dos produtos nos anos de 2012 e 2013, conforme reivindicação antiga de nossa
instituição.
✓ Assinado convênio, com o Ministério da Saúde, do Projeto Vacina
Pentavalente (DTP, Hepatite B e HIb) - Fase I - Adequação do Butantan às
Boas Práticas de Fabricação (BPF), no valor de R$21.739.130,43
✓ Acordado com a Fiocruz – Biomanguinhos o convênio no valor de
R$7.200.000,00, destinado ao desenvolvimento da vacina Pentavalente
(DTP, Hepatite B e Hib).
✓ Iniciadas discussões com a Hemobrás com vistas à assinatura de
novo convênio, para garantir a viabilidade da planta de hemoderivados
do Butantan.

16

Relatório de atividades

3. Produção de vacinas e soros

Vacinas

O

Instituto Butantan produz
e fornece ao Ministério da
Saúde para utilização pelo
Programa Nacional de Imunização
(PNI), as vacinas contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, Influenza
(gripe) e Raiva.
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Soros hipermunes

O

Butantan produz aproximadamente trezentos mil frascos-ampolas por ano, sendo
12 tipos: contra toxinas bacterianas,
venenos e raiva. É o único produtor do
soro contra o veneno mortal da lagarta
Lonomia obliqua. O soro antidiftérico,
aprovado pelo FDA é usado em países
como USA (CDC), UK, Canadá, em países da África e Sudoeste da Ásia.
O Instituto Butantan (IB), também é
o único produtor brasileiro dos soros
antiaracnídico, antidiftérico, antibotulínico AB e antibotulínico E.
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A Fundação Butantan apoiou as atividades de produção de vacinas e soros do
Instituto Butantan. Demonstramos, nas tabelas abaixo, as entregas referentes ao
Convênio 2011 de soros e vacinas e Influenza do Convênio 2012:
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Cumpre ressaltar a importância da linha de envase Bosch, que possibilitou o
envase de soros na apresentação frasco-ampola.
Ainda nesse período recebemos auditorias da ANVISA para a linha de fabricação “produção dos pools monovalentes da vacina sazonal da gripe”. Destacamos que, através da Resolução RE nº4791, de 09/11/12 a ANVISA concedeu
ao Instituto Butantan a Certificação em Boas Práticas de Fabricação para os insumos: granéis, monovalentes, vacina de influenza (fragmentada e inativada) tipos:
A/H1N1, A/H3N2 e tipo B. Trata-se do primeiro Certificado de Boas Práticas de
Fabricação obtido pelo Instituto Butantan.

Entendemos ser de fundamental importância abordar temas que são complexos e interferiram nos processos produtivos, tais como:

a) Escassez de venenos: provocaram atrasos significativos na produção, controle e respectiva liberação de soros como antibotrópico-laquético, antilonômico e antiaracnídico. O soro antielapídico
entregue ao MS/PNI foi produzido basicamente
com estoque de veneno fornecido pela FUNED;

b) Problemas na qualidade da água PW e WFI provocaram paradas de produção nos períodos de 21/12/2011 a 11/04/12 em todas as áreas do Prédio 41: de
28/05 a 09/10/12 para a área de Soros e de 11/09/12 a 05/10/12 para as áreas de
Formulação, Envase, Dengue e Meios de Cultura.
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Visando restabelecer o fornecimento de água para o prédio 41, o Sistema de Tratamento de Água – STA-04 foi reformado conforme Controle de
Mudança nº 078/12. A reforma iniciou-se em outubro/2012 e teve como
principais ações a substituição do filtro de carvão por bomba dosadora de
metabissulfito de sódio, substituição do filtro Zeólito por filtro Dual Media,
substituição dos tanques 01, 02, tubulações e válvulas. Posteriormente a
esta reforma e tendo em vista resultados microbiológicos fora do especificado para água WFI, o sistema foi alterado para operação a quente (70ºC a
85ºC). A qualificação nesta nova condição foi iniciada em 22/12/12, sendo
concluídas as fases 1 e 2 satisfatoriamente em janeiro/2013.

O Sistema de Tratamento de Água
– STA -05, também foi reformado
conforme Controle de Mudança
059/12. A reforma iniciou-se em
julho/2012 e teve como principais
ações a substituição de destilador
e do gerador de vapor puro visando aumento de demanda, recuperação dos tanques e substituição
de parte da tubulação de aço-inox.
Posteriormente e, tendo em vista os
resultados fora do especificado durante a qualificação para água WFI
e atendendo a recomendação da
ANVISA, o sistema foi alterado para
operação a quente (70ºC a 85ºC)
a partir de novembro/2012, sendo
qualificado satisfatoriamente.

c) Problemas de energia elétrica, HVAC (Heating Ventilation
and Air Conditioning - aquecimento, ventilação e ar condicionado), ar comprimido, sistemas
de água, interromperam processos
produtivos, causaram reprovações
e baixo rendimento.
d) A assinatura do Convênio
2012/2013 entre o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde,
somente em 24/12/12, não possibilitou as entregas de imunobiológicos na CENADI, referentes ao
Convênio 2012, sendo retomadas
as entregas na primeira quinzena
de janeiro de 2013, conforme relação abaixo:
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Outro ponto importante a ser abordado é em relação às principais atividades
realizadas no Setor de Estoque e Expedição nesse período:
a) Construção da área classificada de amostragem de matérias-primas atendendo aos requisitos básicos das Boas Práticas de Fabricação;
b) Aquisição do Espectrofotômetro (NIR) para identificação de matérias-primas;
c) Implantação de um novo sistema de controle de estoque, que ajudará no
controle de materiais;
d) Inventário de todos os itens de materiais controlados pelo estoque;
e) Aprovação do projeto de reforma da área de Estoque e Expedição;
f) Aprovação do projeto de implementação da área de Pesagem (fracionamento
de matérias-primas);
g) Reforma da parte administrativa do estoque, permitindo a reestruturação da
equipe.
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4. Garantia de Qualidade

E

m 2012 a gestão da Garantia da Qualidade foi reformulada e a equipe redirecionada para ampliar a
atuação no parque industrial do Instituto Butantan, de
modo a iniciar um trabalho mais efetivo nas plantas de produtos-piloto.
A Garantia da Qualidade durante o exercício obteve a
aprovação da ANVISA para o Sistema de Qualidade que foi
consolidado nesta gestão, culminando na obtenção do Certificado de Boas Práticas de Fabricação para o Laboratório
Influenza.
Ações como o Lançamento da Política da Qualidade e a
revisão do Manual da Qualidade contemplando as definições do Sistema da Qualidade e divulgação de seus conceitos encontram-se no site www.butantan.gov.br.
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Considerando a demanda de certificação em Boas Práticas de Fabricação em todos os prédios de produção industrial, o primeiro projeto
completo para esta finalidade foi na fábrica de monovalente de Influenza,
cuja meta foi obter a referida certificação para utilização dos produtos na
campanha de 2013.
A meta foi alcançada e atualmente esta fábrica conta com a totalidade
de seus instrumentos calibrados, equipamentos qualificados, utilidades
qualificadas, métodos analíticos validados e processos produtivos validados e toda a cobertura de Garantia da Qualidade funciona regularmente.
Esta ação possibilita um polo adequado capaz de gerar segurança, qualidade e aumento de produção.
As fábricas de Hepatite, Difteria, Tétano, Pertussis, Central de Purificação Bacteriana, Formulação de Vacinas, Envase, produção de Soros Hiperimunes bem como Controle de Qualidade e Estoque, funcionam sob monitoramento dos aspectos de segurança, regidos pela RDC 249 de 2005 e
RDC 17 de 2010:

a) Controle de Mudanças: Ferramenta em amplo uso em
todo o parque industrial, em 2012 houve maior envolvimento
da área de Assuntos Regulatórios nas propostas de mudança,
como forma efetiva de evitar desacordos com registros existentes e legislação vigente bem como tramitar de forma correta
alterações pós-registro que sejam necessárias em detrimento
da evolução dos processos industriais.
b) Monitoramento Ambiental: Uso totalmente difundido nas
fábricas que compõem o Instituto Butantan, análise de resultados periódica elaborada por equipe multidisciplinar, composta por membros da Garantia da Qualidade, Controle de
Qualidade e áreas fabris. Ampla troca de experiências e alinhamento do modo de investigação de desvios relacionados
ao tema.
c) Revisão Periódica de Produto (RPP): Ampla utilização dos
relatórios de RPP para estudo de processos produtivos, elaboração de protocolos de validação, estudo de auditoria internas
e dados de estabilidade de produtos. Participação efetiva de representantes das áreas produtivas na conclusão dos relatórios
como forma de alinhamento sobre o perfil produtivo observado.
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d) BPF fabril: Aprovação do projeto de implantação das células de Garantia da Qualidade em todas as áreas fabris, como forma de acompanhamento rotineiro das atividades das fábricas bem como manutenção
do status de conformidade com a legislação vigente alcançado.
e) Auditoria Interna: Ampliação da equipe auditora de modo a ter atuação multidisciplinar no monitoramento do cumprimento dos requisitos
regulatórios a que somos subordinados, alinhamento sobre situações e
soluções de problemas da rotina industrial entre as áreas. Atualmente o
calendário de áreas auditadas ultrapassa o escopo industrial, sendo feito
acompanhamento também nas plantas-piloto e alguns laboratórios de
pesquisa com utilização industrial.
f) Qualificação de Fornecedores: Amplo acompanhamento dos fornecedores, incluindo fornecedores de insumo animal como ovos e animais
para análises biológicas. Fortalecimento da comunicação com os usuários internos possibilitando atuação de modo mais realista na inclusão/
exclusão de empresas na lista de fornecedores do Butantan.
g) Desvio de Qualidade: Cobertura totalmente validada e implantada
do sistema informatizado de investigação, StarDev. Usuários treinados e
com domínio da ferramenta, banco de dados amplamente utilizado para
aprovação de produtos, estudos de validação de processos, propostas de
mudanças e incentivo de investimentos, como planos de manutenção
preventiva de equipamentos.
h) Dossiês de Produção: Avaliação criteriosa das evidencias geradas
a partir dos processos industriais que originaram produtos disponíveis à
população: Formulação e Controle de Qualidade dos seguintes produtos:
DTP; DTPHB; DT; dT; Vacina Influenza; VRHB; Soros; Vacina Raiva e os
concentrados (monovalentes) de Influenza.
i) Documentação: Validação e utilização regular do módulo WDS (arquivo de documentos), com a finalidade de arquivá-los de forma que
possam ser prontamente recuperados. Validação de implantação do módulo StarDoc de gerenciamento de documentos, possibilitando controle
efetivo da rastreabilidade dos documentos normativos, ou seja, elaboração, revisão, cancelamento, controle de treinamento dos procedimentos
operacionais padrão atualmente é realizado via sistema informatizados,
podendo ser acessado de todas as áreas industriais.
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j) Treinamento: Continuidade no treinamento de integração para novos colaboradores e gerenciamento dos treinamentos dos procedimentos operacionais.
k) Estudos de Estabilidade: Inclusão da utilização de ferramentas estatísticas na análise de perfil dos produtos. Novos estudos foram iniciados, conforme legislação para produtos biológicos. Avanço no gerenciamento e organização dos estudos em andamento, além da organização das amostras
nas câmaras de estabilidade. Aumento da capacidade de armazenamento
de amostras para finalidade de estudo.
l) Recebimento de produtos Importados: Formalização de equipe dedicada da Garantia da Qualidade para a realização do acompanhamento,
avaliação das condições de temperatura do transporte e liberação da carga
junto à ANVISA em todas as remessas, compartilhando as informações com
o grupo diretamente envolvido tanto no Butantan quanto no fornecedor.
Todas as ações listadas foram fatores determinantes para a obtenção do
Certificado de Boas Práticas de Fabricação para os monovalentes Influenza
em 09/11/2012 publicada em Resolução RE nº 4791/2012.
Abaixo segue quadro resumo dos avanços da área de Garantia da Qualidade na cobertura das Boas Práticas de Fabricação no Instituto Butantan
durante o ano de 2012.
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5. Hemoderivados

E

m 2012 demos continuidade ao projeto Hemoderivados,
concentrando esforços em atividades relacionadas às
definições estratégicas para finalização da construção
da fábrica, conforme descrevemos abaixo.
Recebemos uma proposta de continuidade e finalização da planta Hemoderivados pela GE-Healthcare, em
consórcio com o grupo de engenharia finlandês Nestejacobs. Algumas discussões já ocorreram para avaliar e propor
alterações nesta proposta e estamos aguardando a readequação da proposta pela G.E.
Finalização da manufatura de tanques de processo lotes 1
e 2, totalizando 30 tanques entregues. Foram realizadas documentações e factory acceptance test (FAT) pelo grupo do Hemoderivados em conjunto com o fornecedor FAE-System. Após
a entrega no Butantan foram realizados testes site acceptance test (SAT) com o grupo do Hemoderivados, engenharia do
Butantan e o fornecedor. Deliberações da Fundação Butantan para estudos de parada ou continuidade da manufatura de tanques – lotes 3, 4, 5 e 6 – foram encaminhadas
e também dependem da adequação da proposta pela G.E.
Em 2012 deu-se início a discussão de uma parceria com a
Hemobrás, para participação no projeto Hemoderivados, visando colaboração financeira e garantias de fornecimento de
plasma. A contra proposta da Hemobrás ateve-se a garantias
somente sobre o fornecimento de plasma hiperimune, para
produção de IgG específica. Esta discussão também englobou
a colaboração no projeto transferência de tecnologia da Baxter para Hemobrás para a produção de Fator VIII recombinante e a interação para acabamento de produtos no Butantan a partir de subfrações da hemobrás. O tema da parceria
com a Hemobrás será cuidadosamente analisado em 2013.
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Foi realizada uma atualização do inventário físico e patrimonial dos equipamentos da planta Hemoderivados com o grupo Hemoderivados e a Controladoria da Fundação Butantan, garantindo os controles necessários para as
avaliações e planejamento do Projeto.

Pesquisadora Elizabeth Martins apresentando ao Ministro da Saúde Alexandre
Padilha a Planta de Hemoderivados.

Foram realizadas deliberações quanto ao gerenciamento e manutenção das
bolsas restantes de plasma que estavam
armazenadas na empresa Bomi para
voltarem a ser armazenadas no Instituto; estão em freezeres do hemoderivados localizados na área de Estoque.
Como benefícios desta ação, além da
redução de custos, temos também o
controle do plasma.
Trabalhamos na qualificação da equipe
hemoderivados com a Garantia da Qualidade através de um treinamento em auditoria interna na verificação da área piloto
hemoderivados e da atualização de manutenções de equipamentos e da planta.
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O grupo científico do Hemoderivados composto por pesquisadores Elisabeth Cheng e Elizabeth Martins continuou atividade de pesquisa com os
membros da equipe Claudia Iwashita,
Juliano Ventura, Daniela Jinzenji, Erika
Nakajima e Felipe Brisolla, trabalhando na atualização em tópicos científicos relacionados com processos e
controle de qualidade em Hemoderivados em especial em projetos para
obtenção e utilização de IgM, qualidade de IgG em relação à presença de
fator XI, e a utilização de novas resinas e processos como as monolíticas
da BIAcore e colaboração com resinas
de afinidade da Pall.
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6. Laboratório Piloto de Embalagem
e

Liofilização Dengue e Rotavirus

A

reforma desta área foi definida para adequar
um laboratório piloto de formulação, envase e
liofilização às normativas da ANVISA (Resolução RDC nº17 de abril/2010). O processo para execução
desta obra (financiamento BNDES- projeto 115/08) foi
iniciada em 2010 com a aprovação do layout e projeto
básico. Em 2011 o projeto executivo foi enviado ao setor da Fundação Butantan responsável por licitações de
obras e o mesmo deu início processo de montagem da
documentação necessária para a licitação desta reforma.
Devido a problemas inerentes às licitações públicas, o
processo para esta reforma foi encerrado no início de
dezembro de 2012.
A obra será iniciada em fevereiro de 2013 e o tempo
previsto para a execução desta obra é de 181 dias (valor
licitado: R$ 4.402.686,37). Este laboratório é de extrema
importância para que as formulações, envase e liofilizações das vacinas para as vacinas dengue 1,2,3,4 (atenuada) e rotavírus humano/bovino G1, G2, G3, G4 e G9
(atenuada), sejam realizadas dentro das normativas da
Resolução RDC nº17 da ANVISA. Ele é primordial para
a produção dos lotes de vacina dengue e rotavírus necessários para as fases III de ensaios clínicos destas vacinas.
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Além disso, foi definida a reforma do Laboratório Piloto da Dengue (Produção
de suspensões virais) para a sua adequação às normativas da ANVISA (Resolução
RDC nº17 de abril/2010). Os projetos de layout, básico e executivo para esta
reforma foram executados e aprovados em 2012. As licitações de obras deverão
ser iniciadas em 2013. Esta reforma é de grande importância para que a produção de suspensões de vírus dengue possa ser realizada em layout compatível
com os requerimentos da resolução RDC-17.

Laboratório Industrial da Raiva
Foi definida a realização de uma reforma para adequar o laboratório industrial
de produção da vacina raiva (inativada) às normativas da ANVISA (Resolução
RDC nº17 de abril/2010). O projeto de adequação de layout foi iniciado no fim
de 2011 e em 2012, foram finalizados os projetos básico e executivo. Em 2013,
serão iniciados os projetos para implantação das utilidades do prédio, revisão
dos projetos executivos de arquitetura e sistema HVAC. A vacina raiva (inativada)
desenvolvida no Instituto Butantan em 2000, com testes clínicos finalizados em
2004 e registro do produto em 2008 é atualmente a melhor vacina existente para
raiva já registrada no mundo. Ela é produzida em meio livre de proteína de origem
animal, o que a torna mais pura e segura. Outras empresas, como a Sanofi, desenvolveram uma vacina semelhante e estão realizando ensaios clínicos finais com
este produto. A planta industrial da vacina de raiva tem capacidade para produção de 8.000.000 doses/ano. Esta capacidade permite uma autossuficiência deste
produto para o Brasil e um quantitativo expressivo para exportação do mesmo.
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7. Envase

P

ara cumprir as exigências de 2011 para o envase, as
reformas solicitadas no relatório da Anvisa não foram
atendidas, devido ao atraso no cronograma de produção de soros e vacinas pelo Instituto. Estes produtos deveriam
ter sido produzidos e entregues para cumprir o compromisso
assumido junto ao Ministério. De janeiro a metade de abril
de 2012, por conta da qualificação e validação do Sistema de
Água STA3/4, nada foi envasado.

As validações do envase (Media Fill) foram
realizados na linha Bausch e na linha Bosch
antes de iniciarmos o envase de produtos.

Assim, ao final de 2012, foram envasadas cerca de 6,6 milhões de ampolas/frascos
de soros e vacinas. No caso das vacinas, o envase foi tanto de vacinas
nacionalizadas como de vacinas
produzidas pelo Instituto.
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8. Engenharia

A

s atividades mencionadas nesse relatório têm
como objetivo mostrar as ações e projetos que
foram executados em 2012, e projetos para
2013 que estão sendo estudados sob a responsabilidade
da Divisão de Engenharia e Arquitetura, em busca da Certificação das Boas Práticas de Fabricação (CBPF).
O Instituto Butantan conta com uma equipe de engenharia multidisciplinar, suficiente para suportar as demandas atuais, sem, contudo, ter a capacidade de fazer frente
às demandas futuras em função dos projetos que estão
em curso. Com isso, se faz necessária a reestruturação de
toda área da Engenharia e Arquitetura do Butantan, a fim
de garantirmos sua segurança e a realização dos projetos
de construção de novas plantas fabris, reformas e recuperação da área cultural e de laboratórios de pesquisa.
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Manutenção Industrial - laboratórios
Serão listadas abaixo as ações de manutenção realizadas pela Engenharia
em diversos laboratórios, na sequência, indicando os laboratórios e outras
ações específicas.
Sistema de filtração tangencial - o procedimento de manutenção preventiva
foi implantado no equipamento de acordo com a indicação do fabricante, sendo
realizadas manutenções preventivas anuais.
Processo - o procedimento de manutenção preventiva foi implantado de acordo com a necessidade observada durante o período em que a Engenharia foi
reformulada. As manutenções anuais abrangem todas as tubulações, tanques auxiliares, reatores, bombas, válvulas, purgadores que fazem parte dos sistemas de
produção da vacina.
Autoclaves e fornos - o procedimento de manutenção preventiva foi implantado no equipamento, de acordo com a indicação do fabricante, sendo realizadas
manutenções preventivas mensais, semestrais e anuais.
Documentação - Os POPs (Processos Operacionais Padrões) e relatórios para
execução das atividades indicadas acima foram elaborados e estão aguardando
revisão e aprovação para serem implantados.
a)

Hepatite

Fermentadores (MPP-80/Bioflo 5000/Bioflo 2000/ IF-1500) - procedimento
de manutenção preventiva já está implantado nos equipamentos de acordo com
a indicação do fabricante, sendo realizadas manutenções preventivas anuais.
No fermentador IF-1500, devida a uma falha no equipamento e
falta de peças de reposição, foi desenvolvido um trabalho de
substituição do sistema de controle das variáveis de processo, será implantado um novo CLP e um PC industrial para
fazer a interface com o usuário. Em conjunto com a empresa Qualisys toda a lógica de programação foi refeita
para que atendesse as recomendações citadas no CRF21
part11, devido à rotina de produção do laboratório os
trabalhos devem ser concluídos até Abr/13.
Devido à similaridade nos equipamentos a mesma lógica de programação utilizada neste equipamento também
pode ser utilizada nos fermentadores 04 e 05 das vacinas
aeróbicas alterando-se apenas os parâmetros de processo.
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Sistema de filtração tangencial (PELLICON);
Processo;
Autoclaves e Fornos e
Documentação.
b) Vacinas anaeróbias

- Tétano:

Fermentadores (Bilthoven/Chemap) – o procedimento de manutenção preventiva foi implantado nos equipamentos de acordo com a indicação do fabricante,
sendo realizadas manutenções preventivas anuais e ajustes de rotina após cada
lote produzido de acordo com o cronograma de produção. Este procedimento é
necessário devido ao sistema de vibração intenso utilizado pelos equipamentos
modificarem o setup inicial da tensão e amplitude das molas podendo gerar ineficiência no sistema que atinge diretamente o rendimento da fermentação.
Nesta área especificamente foi realizado um trabalho para que fossem recuperados os padrões de vibração dos equipamentos. Devido à falta de registros de
manutenção ao longo dos anos, foram realizadas mudanças nos equipamentos
que acabaram por tirar algumas referencias de ajustes que devem ser realizados
para que se possa ter repetitividade nos lotes aumentando a robustez da fabrica.
Sistema de filtração tangencial (PROSTAK);
Processo;
Autoclaves e Fornos e
Documentação
c)

Central de purificação de produtos bacterianos:
Autoclaves e fornos e
Documentação
d) Vacinas anaeróbicas

– Botulínico:

Fermentadores – o procedimento de manutenção
preventiva foi implantado nos equipamentos de acordo com a indicação do fabricante, sendo realizadas
manutenções preventivas anuais e ajustes de rotina
após cada lote produzido de acordo com o cronograma de produção. Este procedimento é necessário
devido ao sistema de vibração intenso utilizado pelos
equipamentos modificarem o setup inicial da tensão e
amplitude das molas podendo gerar ineficiência no sistema que atinge diretamente o rendimento da fermentação.
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Sistema de filtração tangencial;
Processo;
Autoclaves e Fornos e
Documentação
e) Vacinas aeróbicas

- BCG:

Fermentador – foram confeccionadas as tubulações das utilidades e a instalação dever ser finalizada até jun/13.
Autoclaves e fornos e
Documentação
f) Vacinas aeróbicas

- Pertussis:

Fermentador 05 – o procedimento de manutenção preventiva foi implantado
nos equipamentos de acordo com a indicação do fabricante, sendo realizadas
manutenções preventivas anuais.
Fermentador 06 - toda a instalação do equipamento foi revisada e vários erros
de projetos foram corrigidos. O equipamento foi testado pelos técnicos da engenharia e está a disposição da GQ para reiniciar as qualificações.
PROSTAK 02 - foi instalado um novo sistema de micro-filtração tangencial
PROSTAK para atender a demanda do laboratório quando os dois fermentadores
entrarem em operação.
Sistema de filtração tangencial (PROSTAK 01);
Processo;
Autoclaves e fornos e
Documentação.
g) Vacinas aeróbicas

- Difteria:

Fermentadores 04 e 07 – o procedimento de manutenção preventiva foi implantado nos equipamentos
de acordo com a indicação do fabricante, sendo realizadas manutenções preventivas anuais.
Sistema de filtração tangencial (PROSTAK);
Processo;
Autoclaves e fornos e
Documentação.
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h)

Raiva, Piloto Dengue, Piloto Rotavirus:
Liofilizadores - Juntamente com a empresa IMA nossos técnicos dão suporte na manutenção dos equipamentos.
Autoclaves e fornos e
Documentação
i)

Controle físico-químico, biológico, celular
e microbiológico:
Isoladores e Transfers – o procedimento de manutenção preventiva foi implantado no equipamento, de acordo
com a indicação do fabricante, sendo realizadas manutenções
preventivas mensais, semestrais e anuais.
Autoclaves e fornos e
Documentação.
j)

Recombinantes:

Fermentadores – o procedimento de manutenção preventiva foi implantado
nos equipamentos de acordo com a indicação do fabricante, sendo realizadas
manutenções preventivas.
Autoclaves e fornos e
Documentação
k)

Formulação, Envase, Soros, Meio de cultura, Biotério Central e Infectório:
Autoclaves e fornos e
Documentação
l)

Distribuição de utilidades:

A equipe de distribuição de utilidades é responsável pela montagem e manutenção de tubulações utilizadas para a distribuição de ar comprimido, vapor
industrial, agua gelada e modificações necessárias em tubulações que são utilizadas nas áreas produtivas de acordo com a solicitação dos usuários.
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Terceirização de Serviços de Manutenção
Com a estrutura interna formada, diminuiu-se consideravelmente a quantidade
de serviços prestados por empresas terceirizadas sendo que atualmente existem
duas empresas terceirizadas responsáveis pela manutenção de equipamentos:
a) A empresa RINBER é responsável pela manutenção das Ultra-centrífugas
ALPHAWASSERMAN e Centrífugas ALPHALAVAL
b) A empresa IMA é responsável pela manutenção dos Liofilizadores.
Temos como meta a busca de empresas especializadas para fazermos parcerias e com isso aumentarmos a capacitação de nossos colaboradores, buscando cursos específicos tanto para manutenção dos equipamentos já existentes quanto para aquisições futuras.
Em primeira instância foram realizados diagnósticos nos trabalhos executados
pelas empresas terceiras e constatado:

a) Atendimento de mais de 1000 ordens de serviço (OS);
b) Execução das certificações de todos as áreas produtivas e seus respectivos equipamentos de ar limpo;
c) Elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) atendendo o
que preconiza a Resolução da ANVISA - RDC nº17, de 16 de abril de 2010;
d) Operacionalização do sistema de monitoramento de pressão e temperatura - Eurotherm nas áreas de Envase, Controle de Qualidade e Sistemas de
Tratamento de Água (STA);
e) Climatização das salas dos STAs 03, 04 e 05, CDC, Refeitório, TI, CEDOC entre outros;
f) Reforma completa da câmara fria da Fazenda São Joaquim;
g) Estudo de termografia em todos os quadros elétricos de AVAC-r;
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h) Locação de containeres refrigerados para utilização em contingência e
armazenamento de nossos produtos;
i) Nas câmaras frias sistemas de reserva e segurança foram instalados visando aumentar a confiabilidade e robustez dos sistemas;
j) Implantação e cumprimento do PMOC - Plano de Manutenção Operação
e Controle, atendendo o que preconiza a resolução ANVISA nº9, de 16 de
janeiro de 2003 e Portaria 3523 de 28 de fevereiro de 1998;
k) Manutenções preventivas em todos os Chillers (resfriadores de líquidos);
l) Adequação nas Cabines de Segurança Biológica - Filtracom para operação uma vez que não atendiam os critérios de aceitação;
m) Mudanças de tomadas de ar externo objetivando a melhor qualidade do
ar para os ocupantes e para o processo produtivo;
n) Identificação de todos os equipamentos de AVAC-r (mais de 1200) com
o TAG padrão;
o) Monitoramento 24 horas de todas as câmaras
frias e chillers através de rondas in loco e através
de supervisório, minimizando o risco de eventuais excursões de temperatura em nossa cadeia de
frio, além verificações diárias das unidades de tratamento de ar.
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Segurança Industrial
a) Não há gestão dedicada para Engenharia de Segurança, onde o quadro apresenta apenas um técnico de segurança. Está sendo realizado um estudo para
determinar o número eficiente de funcionários de acordo com o que determina
a legislação e a área terá uma gestão dedicada para atender todo o Complexo.
b) Será realizada a reciclagem dos brigadistas (2013)

c) Formação de novos
brigadistas para atender as exigências legais
e nossas necessidades
(dez/2013),
d) Contratação de empresa especializada para implantação
dos sistema de combate e prevenção de
acidentes (abril/2013).
e) Proteção contra incêndio (sistema hidráulico sob comando (hidrantes) em
duas etapas:
i - Aquisição de projeto e aprovação do
Corpo de Bombeiros. Está em avaliação,
porém prevemos findar todas atividades
até julho/ 2014
ii - Montagem do sistema hidráulico sob
comando para combate a incêndio utilizando como suporte de rede o PIPE RACK
(em avaliação).
iii - Treinamentos para lideranças como
agentes de disseminação e guardiões
das práticas. Conteúdo previsto: Riscos
presentes nas operações, práticas e normas vigentes.
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Prevenção de Acidentes
a) Setorizado e geral. Deve ser desenvolvido e implantado um plano
para cada área do complexo;
b) Implantação das normas de segurança do trabalho;
c) Treinamento básico de prevenção e extinção de incêndios, nível A,
com uso de extintores portáteis;
d) Treinamento em um segundo nível, nível B, com utilização de mangueiras de incêndio (em avaliação);
e) Estudo para restauração do sistema hidráulico. A rede de hidrantes,
com sua fonte de água, reservatório, bombas/gravidade, mangueiras
e acessórios, serão equipamentos a serem zelados ou acompanhados
pelo DEA, porém devido a diretrizes anteriores, não foi contemplado para áreas
de produção (Vide item 4.2.6 Item C);
f) Equipamentos de Proteçãos Individual (EPI’s);
g) Levantamento de necessidades;
h) Treinamento com registro do uso de EPI’s para todos os funcionários;
i) Trabalhos em altura (andaimes, forros, telhados, etc.);
j) Definição da gestão de rotina para manutenção e conservação dos equipamentos;
k) Levantamento de necessidades de proteção: botões on-off que permitam cadeados, isolamento de alimentação de ar comprimido para o equipamento e etc.;
l) Levantamento de pontos a considerar: agentes ergonômicos – suporte para os
pés, altura de mesas, altura de assento, suporte para os punhos, posição do monitor e etc.;
m) Avaliação das condições de iluminação, estado e identificação de
tomadas, piso e etc.;
n)Treinamento de prevenção de acidentes nos escritórios;
o) Levantamento de desvios em relação aos níveis
de iluminação requeridos pelas normas da ABNT.
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Higiene Industrial
a) Estabelecimento de um programa de
higiene industrial para identificação,
avaliação e controle dos riscos de exposição que possam afetar a saúde dos
funcionários;

Prédio Centro de Desenvolvimento Cultural
Planta Superior

b) Identificação do potencial tóxico
dos produtos manuseados nos setores,
(agentes físicos, químicos e biológicos);

risco pequeno

risco médio

risco grande

risco físico

risco mecânico

risco biológico

risco ergonômico

risco químico

Diretoria

c) Avaliação de necessidades de EPI’s e
EPC’s e implantação do uso;
d) Programa de monitoramento individual e registro de exposição por funcionário e atualização;

corredor

lavanderia

banheiro

banheiro

e) Levantamento de necessidades. Riscos no manuseio de materiais;
Núcleo de Difusão do
Conhecimento
Núcleo Produções técnicas

f) Mapa de riscos ergonômicos e treinamento em ergonomia aos funcionários.

Diversos
Os itens abaixo não foram implantados (previsão dez. /2013)
a) Plano de recomendações com iniciativas de: sugestões de segurança, apoio ao mapa de riscos e sugestões de conscientização;
b) Treinamento de funcionários;
c) Elaboração do check-list;
d) Programação de ciclo de auditorias;
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e) Definição de espaço/ ambiente específico para guarda e controle
de do cumentos relativos à segurança e prevenção de perdas: normas,
literatura técnica, estatísticas, relatórios de análises e inspeções, histórico de ocorrências e etc.;
f) Análise e aprovação pela liderança de segurança, para compras de
equipamentos, acessórios, EPI’s, bem como alterações de layout e etc.;
g) Levantamento de necessidades de sinalização para o trânsito de pedestres e veículos, portas de acesso, placas de ruas, placas de sentido
obrigatório, proibido estacionar, sinalização de solo e etc.;
h) Implantação das ações.

Engenharia de obras
a) As atividades de apoio aos projetos para atendimento à RDC 17/2012
- ANVISA – Boas práticas de fabricação (BPF) para o parque fabril e
atendimentos às reuniões junto aos auditores da ANVISA.
b) Realização do laboratório de vacinas Anaeróbicas ( Tétano e CBP ),
início julho de 2012.
c) Execução da obra do Biotério de Artrópodes, fechamento da área,
implantação da obra, acerto mecanizado do terreno, locação topográfica das estacas hélice contínua, concretagem das estacas, arrasamento
das cabeças das estacas e montagem formas / armação dos blocos,
vigas baldrames). Início novembro de 2012.

d) Execução obras de reforma do telhado da biblioteca, retirada das telhas
troca e recuperação de tesoura, terças,
retirada do estuque e forro de madeira
existente, início agosto 2012.
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e) Recuperação e repintura do Paiol para
atividades de exposições, atividade re alizada em dezembro de 2012.

f) Acompanhamento do final da reforma da Creche e entrega da obra ocorri da
em outubro de 2012.
g) Reforço em manta de fibra carbono de laje para suportação de tanque para
o sistema de águas 04, prédio 41 formulação e envase, serviços realizados em
setembro e outubro de 2012.
h) Acompanhamento das obras que abrigarão a Central de águas WFI – 01, início
das obras setembro de 2012.
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9. Atividades Culturais

A

reforma administrativa do Centro de Desenvolvimento Cultural (CDC), iniciada em 2010, aliada
ao efetivo apoio recebido da Fundação Butantan
a partir de 2011, abrem um novo ciclo de desenvolvimento das ações na esfera cultural do Instituto Butantan.
Mantendo o vínculo entre pesquisa, produção e divulgação científica, o CDC buscou fortalecer o caráter público
de sua missão frente às demandas e a busca de formas de
gestão que permitam seu desenvolvimento com autonomia e liberdade.
De maior visibilidade, os museus do Butantan (Biológico, Histórico e de Microbiologia) continuaram como
elo privilegiado de ligação do Butantan com a sociedade. Buscaram também a inserção da instituição no campo
das pesquisas em museologia, comunicação e educação
não formal da ciência.
De maneira conjunta, dois núcleos recém-criados, de
Produções Técnicas e de Difusão do Conhecimento, passaram a ser responsáveis pela elaboração de audiovisuais,
impressos, materiais digitais e ações comunicacionais do
Instituto. As ações de atendimento aos públicos, por meio
de cursos, oficinas, itinerância de exposições e atividades
educativas comunicacionais internas e externas, já contam
com o apoio expresso da Fundação Butantan.
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Como resultado, vimos aumentar a participação das comunidades interna e
externa do Instituto nas ações educativas comunicacionais, considerando as diferentes relações entre ciência, tecnologia, saúde e sociedade como constituintes
da cultura científica.
O fortalecimento da gestão da informação e a democratização do conhecimento científico tem hoje na equipe do Núcleo de Documentação o agente de
resgate, recuperação, organização e conservação dos acervos que compõem a
memória social e histórica do Instituto e da saúde no estado de São Paulo, controlando sua utilização e garantindo o registro e a catalogação dos mesmos. A
atuação conjunta com a Biblioteca potencializa as perspectivas de pesquisa e
divulgação tanto para pesquisadores internos como externos ao Butantan.
Busca-se ainda maior profissionalização e a formação de equipes multidisciplinares. A incorporação de profissionais das áreas de história, arquivologia,
museologia e educação em museus revela a opção da instituição. De qualquer
forma, o Butantan vem se consolidando como espaço multidisciplinar e produtor
de conhecimento, mantendo intercâmbio com entidades congêneres, propiciando a formação de profissionais e a construção de uma identidade coletiva, e promovendo o debate multidisciplinar de diversas ciências sobre temas de interesse.

Série Depoimentos
Entrevista com Jandira de Oliveira
A medicina nas caravelas - Século XVI
Cristina B. F. M. Gurgel
Rachel Lewinsohn
Cadernos de História da Ciência 10 números: Memória, história e balanço
Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias
Ivomar Gomes Duarte
Série Resenhas e Revisões Bibliográficas
“Politics in Time: History, Institutions and Social Analysis”, de Paul Pierson
Suzana Cesar Gouveia Fernandes

Volume
6 – Número
2
História da ciência
geográfica:
espectro temático
e uma versão descritiva
Dante Flávio Julho
da Costa
Reis Júnior 2010
/ Dezembro

Parteiras em conexão: um perfil socioprofissional das associadas ao
Sindicato das Parteiras do Rio de Janeiro, 1950-1980
Tânia Maria de Almeida Silva
Luiz Otávio Ferreira

A varíola nos tempos de Dom Pedro II
Cristina Brandt Friedrich Martin Gurgel
Camila Andrade Pereira da Rosa
Taise Fernandes Camercini

Mulheres, cuidados e reforma psiquiátrica brasileira: um protagonismo
(oculto) na história
Rachel Gouveia Passos

Instituto de Higiene (1918-1929) no estado de São Paulo - a atuação de Geraldo
Horácio de Paula Souza e Mário da Costa Galvão
Luciana Cristina Correia

Maternalismo e proteção materno-infantil: fenômeno mundial de
caráter singular
Maria Martha de Luna Freire

Surgimento do ensino veterinário na Bahia e suas condicionantes
Guilherme Augusto Vieira da Silva
Amilcar Baiardi

Volume 7 – Número 2
Julho / Dezembro 2011

Volume 7 – Número 1
Janeiro / Junho 2011

Nascimento e Desenvolvimento de Sistemas de Ciência, Tecnologia e Inovação
na América Latina: uma Visão Histórica
Amilcar Baiardi

Cadernos de História da CiênciaCadernos de História da CiênciaCadernos de História da Ciência

Expedições científicas na América do Sul: a experiência de Wanda Hanke
(1933-1958)
Mariana Moraes de Oliveira Sombrio
Maria Margaret Lopes
A defesa contra o ofidismo de Vital Brazil e a sua contribuição à
Saúde Pública brasileira
Maria Lucia Mott
Olga Sofia Fabergé Alves
Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias
Carolina Santucci Fernandes
Nelson Ibañez
Relato de Encontro
Maria Lucia Mott e a parceria com a Enfermagem e a Obstetrícia
Maria Alice Tsunechiro
Maria Luiza Gonzalez Riesco
Taka Oguisso
Resumo
Transformações no modelo assistencial ao parto: história oral de
mulheres que deram à luz nas décadas de 1940 a 1980
Nathalie Leister

Instituto Butantan

Nos tempos de Capanema, a saúva e os direitos de monopólio
Edilaine Vieira Costa
Resenha: O mal ronda a terra: um tratado sobre as insatisfações do presente,
de Tony Judt (1948-2010)
Ivomar Gomes Duarte
O CEBES e o movimento de reforma sanitária: história, política e saúde pública
(Rio de Janeiro, 1970-1980)
Daniela Carvalho Sophia

Instituto Butantan

Instituto Butantan

Cadernos de História da Ciência

Farmacêuticos paulistas e as práticas de cura populares (1892-1930)
Paula Yuri Sugishita Kanikadan
Maria Cristina da Costa Marques

Do orgulho à resignação: educação e atuação profissional de
obstetrizes formadas pela Universidade de São Paulo
Maria Luiza Gonzalez Riesco
Maria Alice Tsunechiro
Maria Lucia Mott
Nathalie Leister

Cadernos de História da Ciência

Saúde e educação na revista Infância Marina de Moura Alguns aspectos da
saúde pública e do urbanismo higienista em São Paulo no final do século XIX
Giovana Carla Mastromauro

Cadernos de História da Ciência

A constituição do acervo do Museu de Saúde Pública Emílio Ribas:
subsídios para a análise de sua trajetória institucional
Catia Alves de Senne
Flavia Andréa Machado Urzua

Resenha
História da Saúde em São Paulo: Instituições e Patrimônio Arquitetônico
(1808 - 1958)
Maria Amélia Mascarenhas Dantes
Seção Depoimentos
Entrevista com Aldona Di Pillo

Museu de Saúde Pública “Emílio Ribas”:

Laboratório de
História da Ciência
INSTITUTO BUTANTAN
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Documentos, acervos e história

Laboratório de
História da Ciência
INSTITUTO BUTANTAN

Maria Lucia Mott:
Laboratório de
Contribuições à
História da Ciência
INSTITUTO BUTANTAN
historiografia da saúde

Interfaces da História, Geografia e Política
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Recursos Humanos da Área Cultural

O corpo de técnicos, educadores e estagiários teve
um pequeno incremento, não proporcional ao incremento de atividades realizadas no ano de 2012.
O maior contingente de colaboradores apoiados
pela Fundação Butantan na área cultural concentra-se nos Museus Biológico, Histórico e de Microbiologia. Suas exposições de longa duração
foram visitadas por 141.225 pessoas, o que significa um aumento de 27% em relação ao ano
anterior (111.151 visitantes em 2011).
Esse aumento pode ser creditado, apenas em parte, à incorporação de três colaboradores da área de
comunicação e marketing, ocorrida no final de 2011,
com o desmembramento da Assessoria de Imprensa e de
Comunicação. Muito se deve à manutenção de profissionais altamente qualificados para a gestão na área cultural.

A consolidação de atividades externas, como a programações especiais de
férias, a participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, entre outras,
ilustra de forma contundente a contribuição dada pela Fundação Butantan neste
campo. Nos períodos em que se realizaram ao longo de 2012, viu-se evidente
aumento de público chegando a dobrar o número de visitantes nas datas em
que tais atividades especiais ocorreram. Vale ressaltar que essas atividades são
desenvolvidas a partir de concepções próprias das equipes de educadores dos
museus, coordenadas pelo Núcleo de Difusão do Conhecimento, e apoiadas
pelas demais unidades do Centro.
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É preciso, no entanto considerar que, do total de recursos humanos do Centro
de Desenvolvimento Cultural, 36% são contratados pela Fundação Butantan.
Este apoio, imprescindível para o bom desempenho da instituição na área de
cultura, ainda se mostra insuficiente do ponto de vista quantitativo. Uma das
funções que vêm sendo desempenhadas por servidores públicos e que necessita
revisão urgente diz respeito à recepção e orientação dos visitantes do Instituto
Butantan, não somente aos museus, mas também ao parque e as atrações expostas ao ar livre, como o serpentário e o macacário. A evidente perda na qualidade
do atendimento ao público e as dificuldades de reposição por parte do setor público fazem com que seja necessária a contratação de recepcionistas de público,
com atribuições específicas voltadas à recepção, orientação e atendimento do
público, controle de entrada dos museus, identificação, registro e controle de
fluxo de visitantes.
Ainda nos museus e, visando a tendência crescente de visitantes, faz-se necessário também viabilizar a formação dos educadores hoje recém-formados para
atividades de mediação com público. A reorganização de cargos e a criação de
uma carreira na área de educação de museus é crucial neste momento em que
grandes eventos previstos em futuro próximo contribuirão para aumentar a visibilidade da instituição frente ao público nacional e internacional.

Na área de arquivologia, colaboradores do Butantan vem promovendo a organização e readequação física do acervo nos espaços ocupados pelo Núcleo
de Documentação, com objetivo de melhorar a salvaguarda e facilitar a consulta
dos documentos mais solicitados, a saber: iconografia e textual (Fundo Herpetologia, Correspondências, Relatórios de Gestão e Arquivos Pessoais). Em paralelo,
foram iniciadas em 2012 atividades do Programa de Gestão Documental, com a
realização de duas oficinas com diversos laboratórios e seções visando o levantamento (identificação e quantificação) da documentação anterior a 1940.
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Materiais, Serviços e Equipamentos
A produção de materiais educativos, seja para atividades rotineiras dos museus, como nas atividades especiais, só é possível pelo apoio da Fundação Butantan (jogos, kits didáticos, cenários, dentre outros).

Esses materiais são utilizados na reposição de itens não usuais à instituição,
porém de extrema importância para a viabilização do trabalho no CDC. Por
exemplo, nos meses de julho e janeiro, o Butantan realiza atividades especiais
gratuitas durante uma ou duas semanas, de modo a proporcionar opções de lazer e cultura para o público. Estas são realizadas em conjunto com laboratórios
de pesquisa, onde são desenvolvidos jogos e brincadeiras, com referência ao
acervo existente nos museus e outras áreas do Instituto; oficinas com vivência e
manuseio de materiais utilizados em laboratório e atividades de campo; leitura
e contação de histórias infantis; filmes e debates com temas relacionados aos
campos de atuação do Instituto.
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Como resultado dessas atividades,
ocorre aumento significativo na visitação pública bem como na inserção em
meios de comunicação (rádio, jornal,
TV), promovendo um retorno expressivo
à marca Butantan. Os materiais utilizados na confecção dos jogos e atividades,
assim como os de divulgação do evento,
são adquiridos com recursos da Fundação Butantan, por meio de solicitação de
apoio ao Instituto.
A Semana Nacional dos Museus (maio)
e Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (outubro) têm a participação dos museus do Instituto e da área cultural como
um todo, com a promoção de atividades
como oficinas, visitas a laboratórios e seminários com a participação do público
interno e externo. A divulgação por meio
de cartazes e folhetos é feita mediante
pagamento de serviços gráficos, por parte
da Fundação Butantan.
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A reorganização das lojas dos Museus Biológico e de Microbiologia levaram
ao encerramento da comercialização de produtos sem identidade à marca Butantan. A centralização da gestão das lojas na Divisão Administrativa do Instituto
permitiu revisão dos materiais do ponto de vista conceitual, e correção das distorções financeiras outrora existentes. Com a integração das áreas administrativas
do Instituto e da Fundação, agora CSC (Centro de Serviços Compartilhados), a
contratação de serviços e materiais tornou viável constituir um mix de produtos
exclusivos desenvolvidos especialmente pela equipe da área cultural.
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Cursos
O Programa de Cursos de Divulgação Científica e Extensão Universitária, no ano de 2012,
manteve-se relativamente estável em termos de
número de cursos oferecidos e público participante. Desta forma, foram realizados 56 cursos
(divulgação científica: 33 + extensão universitária: 23), com 1609 participantes (divulgação
científica: 1152 + extensão universitária: 457).
Tradicionalmente, os cursos de divulgação
científica, com temas relacionados aos animais peçonhentos, imunobiológicos e saúde pública, são voltados para profissionais de saúde, técnicos
de meio ambiente, policiais, bombeiros, guias de turismo e público em geral. Em
paralelo, cursos de extensão universitária sob a coordenação técnica da Divisão de
Desenvolvimento Científico são oferecidos para estudantes e graduação e graduados nas áreas de interesse (interno e externo), com temas geralmente relacionados
às linhas de pesquisa desenvolvidas na instituição.
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O calendário anual fixado para ambas as modalidades foi integralmente realizado, com exceção de um curso de divulgação científica que teve seu cancelamento decorrente de impossibilidade de pesquisador responsável pelo curso.
Encontra-se em curso, análises para modernização das formas de efetivar a
inscrição aos cursos que hoje se dá, em parte, por meio eletrônico, uma conta
bancária em nome da Fundação Butantan é utilizada para depósito de valores
entre 30 a 100 reais por curso, que viabilizou o recebimento de R$ 15.090,00
(quinze mil e noventa reais) nos cursos de divulgação científica e R$ 16.725,00
(dezesseis mil, setecentos e vinte cinco reais) nos de extensão universitária.
Pequenos itens de manutenção (como reparo de fechaduras e troca de chaves), materiais de informática (softwares, dispositivos multimídia), insumos para
coffee-break, materiais de papelaria ou outros para apoio aos cursos foram circunstancialmente supridos com recursos advindos do pagamento aos cursos. A
partir de 2013, o apoio logístico aos cursos será incrementado com a contração
de serviços para coffee-breaks.

Acervos
O Edifício Central abriga boa parte do arquivo histórico do Instituto Butantan, constituído por documentos datados desde o final do século XIX, obras raras
e acervo bibliográfico, cujas responsabilidades
de preservação e acesso são da Biblioteca e
do Núcleo de Documentação. Em 2012 foi
iniciada reforma do telhado do prédio que
completará 100 anos em 2014 e espera-se que,
em futuro próximo, a reabertura desses espaços permita que voltem a desempenhar suas funções como: áreas de
estudos, consulta e convivência da comunidade Butantan.
O Centro de Desenvolvimento Cultural continua se valendo do apoio da Fundação Butantan, ainda que assistemático, para aquisição desses materiais não padronizados e específicos para conservação de papéis e documentos em suportes diversos.
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Prossegue o trabalho de quantificação
das diferentes tipologias de acervo existentes na instituição, no qual o diagnóstico do acervo do Instituto Butantan e do
Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, sob
a guarda do Núcleo de Documentação,
vêm sendo realizadas com a orientação
do Arquivo Público do Estado.
Iniciado em 2011, o Programa Patrimônio em Rede para o levantamento dos
acervos de valor artísticos do Instituto Butantan teve seus dados incluídos, em 2012,
em um banco de dados interno do Programa, podendo ser acessado por qualquer
representante participante da instituição.
No que se refere ao processamento
de informação, um projeto de informatização do acervo foi encaminhado, por
meio da Fundação Butantan, ao Ministério da Cultura, por meio de edital Petrobrás Cultura que, caso seja contemplado,
permitirá a catalogação informatizada do
acervo em base de dados validada pelas
principais bases de dados.
Iniciou-se o tombamento de 820
volumes doados pelo Center for North
American Herpetology (CNAH) e pela
Wallace Research Foundation, cujo
recebimento foi viabilizado pelo pagamento de custos de importação e
frete dos livros encaminhados dos Estados Unidos.
A participação do Butantan no projeto
de digitalização de obras essenciais em
biodiversidade do acervo da Biblioteca do
Instituto Butantan (Projeto BHL Scielo - Probio II, da FapUNIFESP) priorizou a construção de um banco digital das Memórias do
Instituto Butantan, Coletâneas do Instituto
Butantan, livros raros diversos, entre outros.
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Eventos
O apoio financeiro da Fundação a eventos como a Reunião Anual Científica,
Curso introdutório do Programa de Aprimoramento Profissional, além de seminários como Serpentes: Arte e Ciência e outros dão, a partir de 2012, um novo
estímulo à coletividade em geral do Butantan que vem se beneficiando com
maior conforto, segurança e acolhimento.

Atividades Extras

A participação em congressos, feiras, seminários e cursos tem sido apoiada
pela Fundação Butantan, com pagamento de passagem área, diárias e taxas de
inscrição. Esses eventos contribuem para difusão do trabalho realizado na instituição, promeove troca de informações e estudos entre instituições e além disso
auxilia na promoção de ações em saúde.
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10. Atividades Administrativas
da Fundação Butantan

E

e

Financeiras

m 2012, a Fundação Butantan, deu continuidade ao programa de reestruturação de suas atividades nas áreas administrativa e financeira.
Trabalhando com indicadores ao longo de 2012, avançamos nos trabalhos de melhores práticas administrativas para cada área como, por exemplo, nos Estoques,
Produção,Tesouraria, Convênios, Compras, Recursos
Humanos, Logística/Fretes, Patrimônio, Contas a Pagar
e Contas a Receber. Implantamos o controle de estoque
MEGA, com o objetivo de fazermos sua gestão, levando-se em conta o volume em estoque por item, prazo
médio de giro por item e sua localização exata em nossos armazéns. Nossa estrutura de logística foi reforçada,
a fim de otimizar nossos recursos na distribuição e armazenamento de itens, bem como das importações de
grandes volumes de vacinas que visam o atendimento
aos programas nacionais de imunização, promovidos
pelo Ministério da Saúde.
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Durante o ano de 2012, foi avaliada
a aquisição do ERP de back office e optou-se por não dar continuidade à aquisição
da solução Microsoft, via FUNDAP. Em 2013,
através de ato convocatório, será feita a aquisição
de software ERP que dará a possibilidade de integrar
as gestões do Instituto Butantan e Fundação Butantan.
Foi contratada a BDO – Trevisan para auditar, pela primeira vez na história da Fundação Butantan, as demonstrações contábeis do exercício de 2012, bem como seus controles internos, de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Adicionalmente, através de testes por amostragem, serão verificados os principais procedimentos contábeis, fiscais, trabalhistas e previdenciários,
adotados pela Fundação Butantan, a fim de identificar possíveis riscos e
contingências. Esta auditoria teve seu início em setembro de 2012, com
o objetivo de produzir um relatório pré-balanço, para que a Fundação
Butantan se organizasse para a auditoria do exercício completo de 2012,
que se realizará a partir de março de 2013, com seu término previsto
para final de abril do mesmo ano.
Ao longo de 2012 foi iniciada a integração das estruturas administrativas do Instituto Butantan e Fundação Butantan, no sentido de promover sinergias importantes dos processos administrativos, bem como
alinhar as diretrizes estratégicas para o Butantan. Esta integração deverá
ser completada em 2013, quando teremos o Centro de Serviço Compartilhado (CSC) implantado, onde hoje é a sede administrativa do Instituto
Butantan. Neste local, teremos as duas gestões administrativas e financeiras operando em conjunto, dentro das melhores práticas administrativas e de governança corporativa.
CSC
Centro de Serviços Compartilhado

Atividades Meio

Diretoria Administrativa
Administração Direta - SES

COMEX
Suprimentos

Compras

Contabilidade Controladoria

Financeiro
Tesouraria
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COMEX / suprimentos
O Departamento de COMEX / Suprimentos da
Fundação Butantan vem trabalhando na avaliação
e redefinição de processos, procedimentos e fornecedores, no intuito de buscar a excelência nos
trabalhos realizados e redução de custos. Abaixo
informamos os resultados atingidos.
Com relação à armazenagem, a partir de 2013 não haverá mais produtos
do Complexo Butantan armazenados
na empresa Bomi. Passaremos a estocar
os produtos dentro do próprio Complexo e com isso, teremos uma redução
de custo que, projetado para 12 meses,
estimamos em R$ 300 mil.

Foi realizado o transporte de lagartas de forma que todos os animais chegaram vivos. O primeiro embarque
foi proveniente do Rio Grande do Sul.
Desta forma, estabelecemos uma transportadora para realizar esta logística de
coleta de animais do Nordeste e região
sul, para entrega no Butantan.

Nos transportes, foi feita a troca do
fornecedor Bomi e passamos a utilizar
a Brasil Cargo e, com isso, haverá uma
redução de custos que, projetado para
12 meses, foi estimada em R$ 400 mil.

Para o serviço de despachante, o Departamento de COMEX realizou uma
pesquisa no mercado e foram identificadas empresas conceituadas que
podem realizar os processos do Butantan. A redução de custo prevista é de
R$ 300 mil projetado para 12 meses.

Também na área de transportes, foi
realizado um trabalho importante para
o abastecimento do laboratório de Artrópodes para produção do soro, o qual
estava desabastecido de animais vivos.

Compras
Referente às “compras diretas”, que são as compras realizadas diretamente pelo
usuário, sem passar pelas regras e procedimentos definidos para o Complexo,
uma série de ações aliadas à elaboração e divulgação de um documento com a
proibição de “compras diretas” permitiu uma sensível redução destas compras
realizadas na Fundação Butantan: de 19% em out/2012 para 4% em dez/12.
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Contabilidade
Em 2012 houve a transição da contabilidade terceirizada para a contabilidade
interna e, em paralelo, demos continuidade na melhoria dos processos e controle.
Foi implantado o Módulo de Tributos/
Fiscal, sistema que permite a apuração
dos impostos com maior agilidade, controle e segurança.

Controladoria
Em 2012 foi realizada a implantação do módulo
de materiais, em conjunto com demais áreas envolvidas no processo, permitindo o controle total do
processo de compras, desde o pedido até o pagamento e alocação correta da despesa. Desta forma o processo de controle
de estoque também foi beneficiado, dentro do mesmo sistema, o que foi
reforçado com um inventário físico, garantindo maior confiabilidade das informações.
Houve a contratação da empresa BDO RCS Auditores Independentes para
auditoria das demonstrações financeiras do exercício de 2012.
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CEDOC
O CEDOC foi criado em 2010 pela Fundação Butantan, atendendo ao disposto no Decreto nº 22.789/1984, que instituiu o Sistema de Arquivos do Estado de
São Paulo. Todos os documentos do Complexo foram inventariados, reunidos e
organizados.
Em 2012, o CEDOC realizou cerca de 4.000 empréstimos de documentos aos
seus usuários, promovendo os ajustes necessários na sua estrutura para absorver
o consequente aumento da demanda de levantamentos documentais em função da ampliação do quadro de colaboradores da Fundação Butantan. Também
houve a preocupação de qualificar o serviço através da redução do tempo de
disponibilização da informação ao consulente.
Estendeu seu trabalho de processamento técnico ao arquivo setorial da área de
Recursos Humanos, ao organizar os prontuários funcionais e iniciou os trabalhos de
digitalização de prontuários de colaboradores desligados da Instituição.
Priorizou a digitalização de documentos em idade corrente e intermediária,
com o intuito de auxiliar os diversos setores da Fundação Butantan na agilização
dos seus processos de tomada de decisão.

Ativo Imobilizado
Com o intuito de manter as melhores práticas de gestão do ativo imobilizado a
equipe de patrimônio da Fundação concluiu o inventário físico dos bens identificando a propriedade e localização dos mesmos. As informações foram atualizadas no sistema de módulo do patrimônio garantindo confiabilidade e segurança.
Essa ação permitiu a visão geral dos bens do Instituto, bens da Fundação e
bens de convênios e foi determinante para que a empresa seja transparente e
tenha o real conhecimento dos bens ativos.
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Convênios
Todos os convênios firmados pela Fundação Butantan têm como escopo pesquisas e/ou atividades desenvolvidas no Instituto Butantan. Em 2012, diversos
convênios, tiveram suas contas verificadas pelos órgãos fiscalizadores, tendo
essa área, realizado a interface e defesa dos questionamentos.
A implantação do sistema integrado e definição dos procedimentos que envolvem as áreas administrativas da Fundação Butantan, contou com o apoio da
auditoria externa. Desta forma, fica garantido um rigoroso controle interno da
área, cujos convênios são totalmente fiscalizados pelos analistas.
É fato que a área ainda enfrenta algumas dificuldades na montagem dos processos de convênio, mas esta etapa está sendo vencida, cada vez com mais velocidade, dado que o relacionamento e a interação da área de Convênios com os
pesquisadores cresceu ao longo de 2012 e toda alteração, quando necessária, é
feita em conjunto, para que não sejam cometidos erros do passado.
Foram promovidos ajustes importantes na estrutura de pessoas e implantação
de processos, que foram apontados e concluídos pela auditoria da empresa Deloitte. Esta nova realidade da área permite mapear todos os convênios antigos e
deixá-los registrados em sistema, com rastreabilidade dos mesmos junto a Central de Documentação (CEDOC).
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Convênios
Também foram promovidos cursos aos usuários do sistema SICONV e
FINEP, com o objetivo de permear boas práticas de gestão de convênios.
O módulo de patrimônio foi implantado e os registros de ativos relativos
aos convênios em andamento estão sendo realizados automaticamente,
de acordo com a aquisição. Quanto aos ativos de convênios encerrados,
estamos registrando gradativamente as informações no sistema.
Podemos assegurar que o setor de Convênios está alinhado com todas
as normas legais aplicáveis às parcerias firmadas, inclusive em atendimento ao que dispõem os planos de trabalho e os Termos de Convênios
assinados.
No ano de 2012 tivemos devolução por GRU (Guia de Recolhimento
da União) dos convênios auditados no montante de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil Reais), por aplicação não realizada no período,
tarifas bancárias, recolhimentos fora do prazo e rubricas não autorizadas.
Dentro dos novos procedimentos de controles implantados ao longo do
ano de 2012, não há possibilidade de novas ocorrências neste sentido,
em novos convênios contratados.
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Jurídico
Em linha com o trabalho de Governança Corporativa iniciado em 2012,
as áreas jurídicas da Fundação Butantan e Instituto Butantan foram reestruturadas e redimensionadas, englobando as divisões: Licitações; Contratos;
Convênios; Propriedade Intelectual;
Institucional, e ficou assim organizada:

Jurídico

Institucional

Licitação

Contratos

Convênio
* Suporte e convênios

* Parcerias envolvendo IB
* Ações Adm. e Jud. envolvendo IB

Analista Jr

Estagiários

Advogado Jr

* Elaboração e publicação de edital Suporte na sessão pública de licitação
* Contratos com requisitantes internos

Advogado Pl

* Pareceres
* Contratos
* Contratos com requisitantes internos
* Normatização de fluxos e processos

Visando buscar a solução para que a Fundação Butantan venha a gozar da
imunidade tributária, bem como isenção (em algumas situações como ICMS), foi
contratado o escritório Braga & Moreno, que emitiu parecer conclusivo acerca
do tema. Concluiu-se que a Fundação Butantan não pode ser enquadrada como
instituição imune à incidência de tributos, mas sim isenta aos seguintes impostos
e contribuições: IRPJ, CSLL, COFINS, ISS, II, IPI, ICMS – na venda de vacinas.
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Foi celebrado o novo Termo de Cooperação entre a Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo e a Fundação Butantan, com o fim de expressamente legitimar as ações da Fundação, em especial na comercialização de imunobiológicos; na realização de ações culturais e cientificas; na promoção de cursos
de educação continuada e de cursos de formação e informação; na celebração
de parcerias envolvendo inovação tecnológica e desenvolvimento de patentes.
Foi celebrado o Acordo Coletivo com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas Plásticas e Similares de São Paulo, Taboão da Serra, Embu-Guaçu e Caieiras, em substituição à Convenção Coletiva da categoria
preponderante tendo em vista as peculiaridades da Fundação Butantan, e com
vistas à regulamentação da relação empresa trabalhador/colaborador, e impedir
passivos trabalhistas.
Com relação às ações judiciais, a Fundação Butantan obteve vitórias na Justiça
Cível em função de ações de indenização promovidas por ex-parceiros. Obteve
sucesso, também, em inúmeras ações trabalhistas movidas por ex-funcionários e
por funcionários de empresas parceiras, tendo sido excluída do polo passivo das
ações, o que gerou minimização de passivo trabalhista.
Para os convênios do Ministério da Saúde, após a apresentação de novas defesas e reunião com a presença do Coordenador de Convênios de Brasília, a
Fundação obteve a aprovação da prestação de contas dos seguintes convênios:
1) 403/1999- Influenza-Valor R$ 369.283.994,00; 2) 57/2003- Equipamentos Influenza- Valor R$ 34.463.460,00; 3) 872/2000-Aquisição reforma e instalação
de equipamentos, aquisição de insumos e produção de vacina contra Hepatite
B-Valor R$ 4.200.000,00.
Foi elaborado e está em vigor o novo regulamento de compras e contratações
da Fundação Butantan, de forma a agilizar as aquisições de bens e serviços e
preservar o atendimento, em especial, dos princípios da economicidade, legalidade, publicidade. O regulamento foi aprovado pela Curadoria de Fundações do
Ministério Publico e vem sendo aplicado inclusive nos processos auditados pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
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Recursos Humanos
No exercício de 2012 a área de Recursos Humanos foi ampliada com a
criação dos setores de Cargos e Salários;
Benefícios; Recrutamento e Seleção e
Treinamento. Os relatórios gerenciais e
indicadores de RH passaram a ser elaborados, dando suporte gerencial para
a Superintendência e Diretoria.

O setor de Recrutamento e Seleção foi reestruturado para um melhor aproveitamento dos recursos da empresa, com levantamento de perfil profissional, dinâmicas
de grupo, aplicações de testes, entrevistas direcionadas por competência, possibilitando a redução de custos com consultorias externas.
Um Programa de Integração foi implantado para apresentar aos novos funcionários a missão e a visão da empresa, os direitos e deveres, promovendo a percepção
da qualidade da organização do Complexo Butantan.
Foi fortalecida a comunicação com os colaboradores através da criação do Canal
de Comunicação com e-mail e ramal, demonstrando a presença e preocupação de
RH com o cliente interno. O objetivo do Canal de Comunicação é proporcionar ao
colaborador, respostas às dúvidas e gerar satisfação por ter uma empresa preocupada com o bem estar de todos.
Em termos de Benefícios, foram feitas parcerias com Faculdades como: FAAP,
Mackenzie, São Judas; Universidade Mogi das Cruzes; Universidade
Anhembi Morumbi, Ótica Apollo; área de Entretenimento: Bilheteria.com, através das quais os colaboradores e dependentes usufruem
de descontos que variam de 5% a 35%. Esta ação visa o desenvolvimento dos colaboradores e a preocupação com a qualidade de vida
no e para o trabalho – QVT - do corpo funcional do Butantan.
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Foi feita a reestruturação do Ambulatório Ocupacional para Centro Médico
com a ampliação do quadro de atendimento: médicos, enfermeira e técnico em
enfermagem. Foi observada uma grande mudança no comportamento dos colaboradores, que passaram a procurar mais pelo nosso Centro Médico. Verificamos
uma demonstração de satisfação com os atendimentos recebidos, com a atenção
dispensada pelos médicos. Gerou-se a percepção nos colaboradores de serem
valorizados e a identificação de que a Fundação está preocupada com a saúde
do trabalhador - pois são convocados para consultas pelo próprio Centro Médico, ou seja, o trabalho feito é de prevenção.
Os dois gráficos abaixo indicam o crescimento dos atendimentos médicos a
partir das ações tomadas.
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Núcleo de Técnologia da Informação (NuTI)
No ano de 2012 a área de Tecnologia da Informação atuou de forma significativa no que
se refere à informatização em diversas áreas,
conforme relatamos abaixo.
Foi feita a Unificação da Central Telefônica,
dispensando o uso de telefonista para completar
a ligação e foram disponibilizados 450 ramais DDR (Discagem Direta
a Ramal), atendendo a demanda reprimida ao logo dos últimos anos.
Também possibilitamos a eliminação de cabos aéreos de telefonia reduzindo riscos e melhorando a estética do parque.
A automatização da folha de pagamento da Fundação foi garantida
através da implantação do sistema ADP, o que possibilitou a confiabilidade e agilidade de informação.
Implantamos os Módulos do ERP Mega para Materiais, Tributário e Patrimônio, integrando os controles destas áreas e atendendo as normas da ANVISA.
Foram desenvolvidos sistemas de: agendamento de visitas aos museus;
agenda de contatos e controle de documentos, cardápio online e sistema
específico para Comissão de Ética, atendendo uma demanda específica
dos controles do Complexo Butantan, garantindo a adesão às normas sanitárias e de ética.

Em parceria com a Secretaria do Estado da Saúde
(SES), trabalhamos no projeto de modernização dos
Servidores, Switch e Firewall, o que possibilitou
a aquisição de 530 microcomputadores, para
todo Complexo Butantan, com verba 100%
do Estado de São Paulo.
Em linha com a consultoria de Governança
Corporativa realizada pela FGV junto ao Complexo
Butantan, a área de TI criou o NuTI (Núcleo de Tecnologia da Informação), através da unificação das equipes da Fundação e do Instituto, normatizando o uso de
dos recursos da tecnologia da informação e comunicação.
Também foi desenvolvido um relatório contendo indicadores e descritores estatísticos, através do qual é informado diversos aspectos de performance da área.
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11. Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial

Ressaltando o fato que continuamos a manter forte posição de caixa, nenhuma
conta de nosso balanço apresentou variação que mereça destaque, se comparado ao exercício de 2011. Neste ano, lançamos a perda, valores referentes a
destruição de matérias-primas, de R$ 5,52MM, que não poderiam ser usadas na
produção, referentes aos exercício de 2010 e 2011. Também, alguns recebíveis
incobráveis, de exercícios anteriores a 2012, no valor de R$ 3,74MM, foram levados a perda, bem como alguns custos, referentes a indenizações legais, no valor
de R$ 1,47MM, que fizemos junto a alguns fornecedores. Estes ajustes de exercícios anteriores, bem como as despesas não recorrentes, no valor de R$ 6,31MM,
aliados à baixa utilização de nossas plantas fabris, levaram o resultado da Fundação Butantan a um déficit de R$ 12,72MM. O detalhamento destas ações está
demonstrado adiante no item “Demonstrações de Resultados”.
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Demonstrações de Resultados

No ano de 2012, tivemos uma perda significativa de margem bruta, que levou
o resultado operacional da Fundação Butantan a uma perda de R$ 33,18MM.
Basicamente esta perda se deu pela baixa produção em nossas unidades fabris e
manutenção dos recursos humanos diretos, preservados nas respectivas plantas,
pela sua especialização, não sendo, portanto, estratégico, desligá-los diante da
busca pela certificação de Boas Práticas de Fabricação (BPF), pela eminência desta conquista junto a ANVISA. A reversão deste déficit deve ser verificada, de forma
gradual a partir de 2013, estendendo-se em 2014 e, significativamente, em 2015,
quando esperamos que nossas plantas estejam em plena capacidade.
Vale destacar na análise gerencial que, expurgando as baixas de custos de
exercícios anteriores no valor de R$ 10,73MM, e as despesas não recorrentes no
valor de R$ 6,31MM, a perda operacional cairia para R$ 6,94MM, que compensado pela receita financeira, nos levaria a um superávit de R$ 4,30MM para o
exercício de 2012.
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12. Conclusão
O ano de 2012 foi marcado pela consolidação
do novo modelo de gestão do Complexo Butantan,
buscando-se o alinhamento das gestões do Instituto e da Fundação Butantan. Este modelo propiciou a fácil análise dos pontos de obstrução
para a realização dos projetos de investimento
do Butantan, abrindo a possibilidade para as correções necessárias, dando a agilidade que os dias de
hoje imprimem a uma administração eficiente.
Tendo o Professor Jorge Kalil, acumulado a Presidência da Fundação Butantan, com o objetivo de dar o alinhamento necessário à gestão do Instituto
Butantan e da Fundação Butantan, este movimento permitiu uma excelente
integração entre as áreas meio e áreas fim do Complexo Butantan, sem que
se perdesse a missão e o foco a que se destina cada uma das instituições,
ou seja, o Instituto Butantan como celeiro das atividades de pesquisa, inovação e cultura e a Fundação Butantan como entidade de apoio financeiro
ao Instituto Butantan, no que diz respeito ao desenvolvimento científico,
tecnológico, atividades de produção, pesquisa, ensino e cultura.
Importante apresentar o que a prática desta integração tem a força de produzir. Sabemos que a Fundação Butantan, dentre suas atividades de apoio,
fornece as condições necessárias para que a Área Cultural do Instituto Butantan possa realizar suas ações, dentro da grade planejada de cada exercício fiscal, fornecendo material, equipamentos gráficos, softwares, infraestrutura de áudio e vídeo, dentre outros ativos. Ora, de forma inédita, toda a
diagramação, paginação e ilustrações contidas neste Relatório de Atividades
2012 da Fundação Butantan foi produzida pela Área Cultural do Instituto
Butantan. Isso permitiu que inovássemos neste ano em nosso Relatório, com
ilustrações e diagramação, dignos de uma Organização como o Butantan.
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O compartilhar destes dois expertises acaba de mostrar que os ganhos
são absolutamente fantásticos em algo tão simples, como esta peça editorial, quiçá se pensarmos em pesquisa, inovação aplicada à produção,
cultura e tantas outras atividades do nosso Butantan.
A Fundação Butantan aproveita para agradecer e enaltecer a competência e aspecto inovador do Instituto Butantan. Parabéns e nosso muito obrigado a todos os colaboradores do Butantan. Sem distinção.
Temos a convicção de que o modelo implantado é vencedor e de que
estamos no caminho certo para dar velocidade e eficácia na realização dos
projetos que estão em nosso horizonte.

Cordiais Saudações

Jorge Elias Kalil Filho

Uranio Bonoldi Junior

São Paulo, 01 de abril de 2013
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