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RESUMO DO TRABALHO 

 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de proporcionar um controle efetivo 

dos estoques de Plasma Hiperimune utilizados no Serviço de Produção de 

Imunobiológicos da Fundação Ezequiel Dias (Funed). Foi um trabalho motivado pela 

necessidade advinda da própria rotina do serviço e inspirado nas Boas Práticas de 

Fabricação (BPF), norma técnica que rege a produção farmacêutica e que serviu como 

sinalizador para que algumas potencialidades e deficiências do setor pudessem ser 

evidenciadas. Após a conclusão de um curso de Boas Práticas de Fabricação ministrado 

a grupos de servidores ligados a produção farmacêutica na própria Funed, ficou claro 

que não se tinha um controle real sobre o processo em seu aspecto mais oneroso, o 

plasma hiperimune, e que o sistema então vigente não acompanhava mais as normas 

atuais e nem dispunha da complexidade necessária para atendê-las. Com base nesses 

aspectos, toda uma filosofia de trabalho foi desenvolvida de forma a proporcionar um 

controle efetivo e funcional dos processos, o que culminou no desenvolvimento de um 

sistema informatizado que sintetizava toda a nova lógica de controle proposta. O 

sistema, chamado “Controle Dinâmico de Estoques de Plasma Hiperimune”, mostrou-se 

uma ferramenta poderosa capaz de fornecer informações chave em tempo real para dar 

subsídios a decisões a cerca dos estoques disponíveis e necessidades específicas quanto 

à reposição dos produtos. Hoje se pode afirmar, com alto grau de segurança, que o 

estoque está sob controle e que um planejamento a curto, médio e longo prazo é 

possível e realizado de forma coerente e eficaz, tanto na utilização do plasma quanto na 

administração da câmara de forma geral. 
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1.   CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR  

1.1 Introdução 

O Estado, como promotor e mantenedor do bem estar da população, tem papel 

social estratégico em alguns setores, destacando-se, entre outros, os ligados à saúde 

pública. Com foco nisso, algumas importantes iniciativas foram implementadas visando 

a profilaxia e o tratamento de doenças, como o Programa Nacional de Imunizações do 

Ministério da Saúde. Com o colapso da produção de soros em 1983, quando a indústria 

farmacêutica privada desativou sua área produtiva, esse setor entrou em crise (Cardoso 

et al., 2003). Os anos seguintes foram palco de um grande esforço reestruturador, que 

culminou com a criação do Programa Nacional de Auto-suficiência em 

Imunobiológicos em 1985. Esse programa visava livrar o país da dependência externa 

quanto à produção de soros e vacinas. A partir daí, a aquisição, armazenamento e 

distribuição de imunobiológicos para uso humano, inclusive os soros antipeçonhentos e 

antitóxicos, são levados a cabo como direito e responsabilidade única do estado, sendo 

vedada a participação de qualquer organização privada. No Brasil há três grandes 

institutos públicos credenciados na produção de soros antipeçonhentos e antitóxicos 

para uso humano. O Instituto Vital Brasil (IVB) no Rio de Janeiro, o Instituto Butantan 

(IB) em São Paulo e a Fundação Ezequiel Dias (Funed) em Minas Gerais. Essa última, 

na qual o presente projeto foi desenvolvido, responde atualmente por cerca de 35% da 

produção nacional de soros antipeçonhentos e antitóxicos, os quais são distribuídos para 

todo território nacional. A Funed é atualmente credenciada para produzir nove tipos de 

soro, sendo eles: antibotrópico, anticrotálico, antilaquético, antielapídico, antibotrópico-

crotálico, antibotrópico-laquético, antiescorpiônico, antitetânico e antirrábico. Esses 

produtos são responsáveis por uma drástica redução dos índices de mortalidade 
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associados a acidentes com animais peçonhentos e infecções bacterianas e virais. Além 

disso, possuem um alto valor agregado, o que demanda atenção redobrada por parte de 

seus produtores no que diz respeito à qualidade e eficácia dos processos de fabricação 

envolvidos. 

1.2 Contextualização do trabalho 

A produção de soros hiperimunes é uma técnica baseada na purificação de 

anticorpos ou imunoglobulinas específicas, que são moléculas protéicas produzidas pelo 

sistema imune geralmente em resposta a um estímulo de uma substância exógena. A 

produção desses anticorpos ocorre após a administração controlada de um determinado 

antígeno, substância que estimula o sistema imune, juntamente com agentes 

imunoestimulantes, moléculas que maximizam esta resposta. Assim, são várias as 

etapas necessárias para a produção de soros hiperimunes: 

1. Produção do antígeno. 

2. Produção da bolsa de plasma hiperimune: 

     2.1 Preparo do antígeno 

     2.2 Hiperimunização dos equinos 

     2.3 Coleta do Plasma em bolsas 

3. Produção do soro 

     3.1 Purificação e padronização das imunoglobulinas específicas 

     3.2 Envase do soro a granel 

Os antígenos, para a produção dos soros antipeçonhentos, são obtidos a partir da 

extração periódica dos venenos de serpentes e aracnídeos, mantidos em cativeiro na 

Funed. A preparação desses obedece a alguns critérios que visam garantir a diversidade 

genética necessária para que os anticorpos produzidos pelo cavalo sejam eficientes na 
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neutralização de uma gama significativa de proteínas que constituem os venenos. A 

toxina tetânica, utilizada como antígeno para a produção do respectivo soro, é produzida 

e fornecida pelo IB, que a envia em kit fechado já pronto para inoculação. O antígeno 

usado para a produção do soro antirrábico é o próprio vírus rábico atenuado mantido 

pela própria Funed. 

Aos antígenos acima citados, é acrescido o imunoestimulante, sendo este 

preparado e inoculado nas várias tropas de cavalos mantidos na Fazenda de propriedade 

da Fundação. À essa etapa se dá o nome de hiperimunização. Cada uma dessas tropas se 

dedica à produção de anticorpos para neutralização de um determinado antígeno, e no 

caso da resposta imunológica de um animal diminuir em relação ao estímulo, este pode 

ser transferido para a produção de outro tipo de anticorpo ou ser colocado em repouso. 

Após o processo de hiperimunização, os cavalos são submetidos à sangria. O 

sangue extraído é então hemossedimentado para a obtenção do plasma, a parte líquida 

do sangue, que é armazenada em bolsas de PVC. A parte sólida, constituída pelas 

hemácias e elementos figurados, é ressuspendida em solução salina e reinfundida no 

animal. Esse processo de reinfusão contribui significativamente para a recuperação do 

animal que se encontra na rotina de produção. Para se obter cerca de 5 litros de plasma, 

é necessário extrair do cavalo aproximadamente 8 litros de sangue. Por lote de plasma 

são realizadas quatro sangrias em cada cavalo da tropa envolvida, com intervalo de um 

dia entre cada uma delas. Com isso, observa-se que o processo de produção do plasma é 

caro e laborioso, visto que envolve várias etapas, incluindo a manutenção de diversas 

estruturas, a criação de animais e o envolvimento de profissionais extremamente 

qualificados.  
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Recebidas no setor de produção de soros, as bolsas de plasma são sanitizadas e 

armazenadas em câmara fria até o dia de sua utilização. Na ocasião, 200 litros de 

plasma são diluídos em igual volume de água para injetáveis contendo agente 

conservante, o qual impede o crescimento de microorganismos. Ao produto resultante é 

dado o nome de Pool de Plasma Diluído (PPD), que será submetido a um processo de 

precipitação das proteínas presentes com a utilização de sulfato de amônio em duas 

etapas. Na primeira etapa, é feita a clivagem das imunoglobulinas específicas sob 

controle rigoroso de temperatura, pH e velocidade de agitação. A fração ativa da 

molécula, denominada de F(ab’)2, é separada das demais e permanece em solução, 

enquanto que as outras porções são precipitadas. O produto é então filtrado, sendo a 

parte solúvel recolhida e a sólida descartada. Os parâmetros citados anteriormente são 

alterados para que ocorra a precipitação da fração de interesse. Assim, após filtração, a 

porção líquida é descartada enquanto que a porção sólida é recolhida para posterior 

dissolução. Esse produto é submetido a uma outra filtração, para retirada de qualquer 

resíduo sólido. O produto é então diafiltrado, com o objetivo de diminuir sua carga 

iônica, e então concentrado. A este produto intermediário é dado o nome de Soro 

Concentrado a Granel (SCG).  

O SCG é analisado pelo setor de Controle de Qualidade em relação à diversos 

parâmetros físico-químicos, biológicos e microbiológicos. Os resultados dessas análises 

são utilizados para determinar a formulação do soro, etapa esta onde o SCG é diluído e 

manipulado a fim de resultar em um produto final com os parâmetros dentro das 

especificações definidas na legislação vigente. A esse produto final se dá o nome de 

Soro Produto Acabado a Granel (SPAG). 
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O SPAG é novamente analisado para se atestar que todos os parâmetros críticos 

estejam dentro dos limites estabelecidos. Estando tudo devidamente a contento, o soro é 

envasado, embalado e expedido ao Ministério da Saúde, órgão responsável pela sua 

distribuição em nível nacional. 

1.3 Situação anterior    

O controle realizado na câmara fria de armazenamento de plasma do Serviço de 

Produção de Imunobiológicos era basicamente um registro manual de entrada e saída de 

bolsas de plasma da câmara. As prateleiras das estantes que acomodam as bolsas eram 

identificadas com placas contendo o tipo de plasma e a data aproximada da sangria. 

Não havia um sistema eficaz que garantisse a fidelidade das informações 

referentes ao período no qual foram efetuadas as sangrias. A câmara não possuía 

nenhum sistema de endereçamento, tornando impossível a rastreabilidade das bolsas 

nela contidas e a localização de qualquer bolsa ou lote em específico. A compatibilidade 

do sistema vigente até então com as Boas Práticas de Fabricação era limitada. Estas 

preconizam que estoques perecíveis devem obedecer ao sistema FIFO (first in – first 

out), no qual o primeiro produto a entrar em estoque deve ser o primeiro a sair dele, de 

forma a não se perder o controle sobre o tempo de permanência dos produtos 

armazenados. Isso não era obedecido a rigor pela própria limitação da forma de controle 

então utilizada.  

Não era possível gerar qualquer diagnóstico sobre o estoque em tempo hábil e o 

planejamento prévio da utilização do plasma tornava-se inviável. O planejamento do 

recebimento de plasma da fazenda da FUNED ficava também penalizado, pois não 

havia um modo eficaz de se ter uma boa noção do percentual de utilização da câmara e, 

consequentemente, de quantas bolsas poderiam ser recebidas para acomodação na 



 

8 
 

mesma. Não existia uma forma otimizada de disposição das bolsas nas prateleiras, de 

modo que as mesmas estouravam por superlotação ou caíam no chão pelo mesmo 

motivo, rompendo-se eventualmente. Diante desse cenário, percebeu-se que apenas um 

controle informatizado estaria apto a suprir essas demandas e que uma reestruturação da 

câmara fria era necessária. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O “Controle Dinâmico de Estoques de Plasma Hiperimune – Codesph” é um 

sistema eletrônico criado para administrar e gerar informações sobre o estoque de bolsas 

de plasma disponível na câmara fria do Serviço de Produção de Imunobiológicos de 

forma rápida e objetiva em diferentes níveis de detalhamento de acordo com interesse 

específico do usuário.  

O objetivo básico do projeto foi, em escala macro, responder de imediato a três 

questões, que são geralmente as de maior interesse gerencial: 

1. “O que” temos na câmara? 

2. “Quanto” temos desses produtos na câmara? 

3. “Onde” estão as bolsas referentes a esses produtos? 

Em escala micro, o objetivo foi o de rastrear qualquer bolsa constante na câmara 

fria, bem como disponibilizar informações de interesse da rotina de forma ágil acerca 

das bolsas de plasma para que a câmara pudesse ser gerenciada. 

Assim, todo um sistema de compartimentação de informações foi desenvolvido 

para que o usuário possa navegar por ele de forma quase auto-explicativa, acessando as 

informações das quais precisa de maneira rápida e lógica. Uma estratégia usada sempre 

que possível foi a apresentação das informações de forma esquemática e gráfica, de 

modo que a usuário possa encontrar o que procura como se estivesse fisicamente dentro 
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da câmara. De acordo com o objetivo, é possível aprofundar a pesquisa em diferentes 

níveis de detalhamento, desde a escala macro até a escala micro, passando ou não por 

níveis intermediários. Para responder à primeira questão proposta, ou seja, o que temos 

na câmara fria, foi usada essa estratégia visual. 

Quando o usuário inicia o sistema, este tem acesso ao “Home”, o qual apresenta 

um gráfico à esquerda da tela. Ali estão dispostos todos os tipos de plasma utilizados na 

produção de soros nas proporções em que se encontram dentro da câmara. As barras do 

gráfico obedecem ao mesmo padrão de cores utilizado para cada tipo de soro a que os 

plasmas darão origem, o que torna ainda mais contundente a disponibilização destas 

informações em caráter visual. A figura 1 demonstra essa tela. 

 

De acordo com a figura 1, percebemos que os sete tipos de plasma utilizados estão 

presentes na câmara fria. É possível notar que mais de 70% deste se refere à apenas dois 
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tipos, sejam, botrópico e laquético. Outro tipo, no caso o escorpiônico, é tão minoritário 

que sua proporção se encontra nos decimais abaixo de um por cento. Como o objetivo 

aqui é qualitativo, não faz sentido colocar-se casas após a vírgula. À direita, acima, 

temos um descritivo numérico de todas estas quantidades, o que responde de forma 

clara à segunda questão, ou seja, quanto temos desses produtos na câmara. 

Para responder à terceira questão, “onde estão as bolsas referentes a estes 

produtos”, recorremos novamente à figura 1. À direita da tela, abaixo, é apresentado um 

desenho esquemático da câmara fria. Esta é exatamente a visão que o usuário teria caso 

estivesse parado em frente à câmara, o que nos remete à filosofia citada anteriormente – 

“O controle virtual deve estar em maior consonância possível com a realidade física”. 

Isto evita confusões inerentes a estoques tão grandes e diversificados que podem levar a 

erros graves e até mesmo à perda de controle.  

De acordo com o desenho apresentado na figura 1, percebemos que a câmara é 

composta de duas fileiras de estantes dispostas lado a lado formando um corredor entre 

elas. Estas fileiras são nomeadas como lado esquerdo e lado direito. Foi usado um 

sistema de endereçamento bidirecional das estantes de forma que cada uma delas foi 

nomeada por uma letra, sendo suas prateleiras nomeadas por números. As prateleiras 

serão tratadas a partir daqui como células. Sendo assim, ao se procurar por uma célula 

específica, por exemplo, D5, o usuário deve localizar horizontalmente a estante “D” e 

verticalmente o nível 5 desta.  

Ao clicar em qualquer um dos lados, o mesmo se desdobra em todas as estantes 

que o compõe. Assim, o usuário tem acesso a um segundo nível de complexidade. As 

figuras 2 e 3 apresentam os lados esquerdo e direito já desdobrados, como aparecem no 

sistema Codesph. 
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Neste nível se encontram as informações de caráter intermediário acerca do 

estoque. Aqui é apresentada a distribuição dos diferentes tipos de plasma ao longo da 

câmara, bem como outras informações sobre o conteúdo de cada célula, como número 

de bolsas, volume total de plasma e procedência deste. O planejamento do recebimento 

de plasma oriundo da fazenda da Funed ou de qualquer outra fonte é feito com base 

neste nível, pois nele se encontram de forma explícita todas as células vazias, ou seja, 

disponíveis para acomodação do plasma. Informações sobre número de bolsas de cada 

tipo de plasma ou de uma procedência específica também podem ser obtidas a partir 

daqui. A migração de um lado ao outro da câmara pode ser feita neste nível, sem 

necessidade de retorno ao “Home”, através da seta vermelha no canto inferior esquerdo 

de cada figura, como pode ser visto também na figura 3. 
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O sistema Codesph foi desenvolvido para que todas as células possam receber 

qualquer tipo de plasma sem restrições, ou seja, o que hoje é botrópico poderá ser 

qualquer outro tipo no futuro. A proporção entre os diferentes tipos também é livre. 

Dessa forma, podemos ocupar a câmara inteira com apenas um único tipo de plasma. 

Esta é uma situação altamente improvável na prática, mas o sistema está apto a lidar 

com ela, caso ocorra.  

Ao clicar em qualquer uma das células, o usuário tem acesso a um terceiro nível 

de complexidade. Neste, todas as informações acerca de cada bolsa constante nesta 

célula são disponibilizadas. Assim, cada célula pode ser rastreada individualmente e se 

tem acesso a detalhes de tudo o que ela comporta. 

Retornando ao “Home”, ainda no terceiro nível de complexidade (escala micro), 

o sistema disponibiliza quatro botões de navegação. São eles, “Planilha Raiz”, “Arquivo 
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Morto”, “Ocorrências” e “Estatísticas”. Estes botões podem ser observados também na 

figura 1. Toda a navegação do sistema funciona através de programação no Visual 

Basic, sem o qual a tarefa teria sido inviável. Clicando-se em “Planilha Raiz”, o sistema 

disponibiliza um descritivo completo das informações acerca de todas as bolsas de 

plasma constantes na câmara fria, como mostra a figura 4. 

 

Este é o nível ideal para pesquisas realmente detalhadas. A tela é munida de 

filtros que possibilitam selecionar informações de interesse de forma individual ou 

escalonada. Assim, é possível ter acesso a todas as bolsas de um determinado tipo de 

plasma, sangria, cavalo, origem, etc, ou se chegar a uma bolsa específica, cavalo ou 

qualquer outro parâmetro ou conjuntos destes pelo estreitamento gradual da filtragem. 
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Enfim, a planilha se molda às necessidades do usuário da maneira que melhor 

lhe convier, dentro dos objetivos propostos na concepção da mesma que foram regidos 

pelas necessidades da rotina do setor.  

Como pode ser percebido por associação, esta tela é a fonte de onde partem 

todos os dados que alimentam as seções já mencionadas. Uma modificação aqui altera 

automaticamente tanto o Home quanto o nível intermediário e o conteúdo correlato de 

suas células. Uma grande dificuldade enfrentada nessa fase da construção do sistema foi 

justamente o fato de não se poder definir qualquer intervalo na planilha raiz para fins de 

cálculos. Em outras palavras, não se podia definir qual célula receberia qual produto, 

então a efetuação de cálculos simples como uma soma se tornou um problema, pois 

como já foi dito, todas as células têm de estar aptas a receber qualquer tipo de plasma de 

qualquer procedência. Como a base de dados é relativamente pobre para este tipo de 

recurso e era a única disponível no setor, foi necessário criar uma forma na qual o Excel 

reconhecesse o que se queria dele e selecionasse por si estes dados requeridos numa 

planilha que abarca todos os dados para só então efetuar as operações necessárias ao 

controle da rotina. Para tanto, foi usada a mesma lógica que impera em qualquer sistema 

computacional, seja, Origem → Critério → Destino.  

Estabelecendo-se um critério válido, o Excel é capaz de rastrear a origem dos 

dados pedidos, trabalhá-los e enviar o resultado obtido para o destino que se deseja. Só 

assim foi possível viabilizar o controle em planilha eletrônica de forma livre de 

engessamentos para que a segunda questão fosse respondida no Home, ou seja, quanto 

se tem de cada tipo de plasma na câmara fria. 

Voltando à rotina do setor de produção, esta tela, “Planilha Raiz”, é geralmente 

usada para o planejamento da utilização das bolsas para a composição do PPD – Pool de 
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Plasma Diluído. Geralmente o critério usado para retirada das bolsas é o sistema FIFO, 

mas outros critérios podem pontualmente assumir importância majorante nessa fase. 

Esta questão será retomada mais tarde quando tratarmos da tela “Estatísticas”.  

A “Planilha Raiz”, juntamente com “Arquivo Morto” e “Ocorrências”, são as 

únicas telas nas quais o usuário pode inserir ou alterar dados. O “Controle Dinâmico de 

Estoques de Plasma Hiperimune” tem este nome por não ter, em momento algum, o 

compromisso de gerar históricos. A geração de históricos sobre as bolsas de plasma que 

já saíram da câmara fria não tem grande importância prática na rotina do setor. Dessa 

forma, o número de dados no sistema é sempre igual ou menor ao relativo à quantidade 

máxima de bolsas que a câmara fria comporta. De qualquer forma, um pequeno 

histórico recente sobre as bolsas já utilizadas é mantido no sistema para auxiliar no 

rastreamento de qualquer informação. No “Home”, clicando em “Arquivo morto”, tem-

se disponibilizado esse histórico, como mostra a figura 5. 
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      Este histórico apresenta, além das informações usuais, a data na qual as bolsas 

saíram da câmara e o seu destino, ou seja, a qual lote de produto deram origem. A partir 

de um limite preestabelecido de dados, este histórico é impresso e se torna arquivo em 

pasta física. Os dados são então excluídos do sistema eletrônico, permanecendo apenas 

as bolsas usadas nos últimos três lotes trabalhados na produção de soros. Assim, ao se 

dar baixa nas bolsas utilizadas para confecção do último PPD, que irão para o Arquivo 

Morto, o usuário deve excluir do arquivo morto as bolsas utilizadas para confecção do 

PPD mais antigo lá arquivado. 

 A tela “Ocorrências” é uma espécie de diário de bordo. Nela, tudo que ocorre de 

relevante em relação à câmara é registrado para que se tenha um controle de defeitos 

instrumentais ou qualquer anomalia que venha a comprometer a qualidade do produto lá 

armazenado. O critério de permanência dos dados nessa tela é anual, pois a influência 
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de algumas anomalias na qualidade do plasma pode demorar a se refletir. Com este 

controle, é possível realizar-se uma análise de eventuais desvios de qualidade do 

produto respaldando-se em informações, e não no “feeling” do operador, visto que 

alguns desvios podem ser causados por uma conjunção de fatores, e não por um fato 

isolado. Como a câmara não é um equipamento problemático, a quantidade de 

informações aqui contidas não aumenta rapidamente em função do tempo e o critério de 

exclusão anual funciona bem. Chegando neste limite, as informações são impressas e se 

tornarão arquivo em pasta física, como ocorre com o Arquivo Morto. A figura 6 

demonstra esta tela. 

 

Por fim, tem-se a tela “Estatísticas” que, ao contrário do restante, se atem não ao 

que está disponível em estoque para uso, mas a como o estoque disponível está sendo 

usado. É sabido que a quantidade de anticorpos no sangue de um animal diminui com o 
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tempo. Logo, existe um período após a imunização do animal no qual se tem um ápice 

da quantidade de anticorpos presentes no sangue do cavalo. Este será então sangrado e 

começa-se todo um processo já descrito que dura quatro dias. A primeira sangria é, 

portanto, a mais rica em anticorpos. As sangrias que se sucedem apresentam um 

decréscimo de sua potência, sendo que a quarta sangria apresenta uma diminuição de 

cerca de 50% em relação à primeira.  

Cada lote de plasma que chega ao serviço de produção de imunobiológicos tem 

quantidades iguais das quatro sangrias, pois todos os cavalos foram sangrados quatro 

vezes durante o processo de extração de plasma. A situação ideal para o uso deste 

plasma é quando um PPD é produzido com quantidades iguais das quatro sangrias. Por 

razões de rotina, ás vezes é preciso produzir PPD’s de potência mais alta e todo o 

processo de produção se torna mais eficiente. Porém, quando isso é feito, cria-se um 

desequilíbrio no estoque de plasma e, caso não se atente para isso, pode-se criar uma 

situação na qual a melhor parte do estoque foi consumida e será preciso lidar com a pior 

parte, usando-a na formação do PPD, o que pode causar uma série de problemas e 

inconvenientes de processo. Essa tela nos diz exatamente isso – Como o estoque 

disponível esta sendo consumido em relação a essas sangrias. A figura 7 apresenta a tela 

e suas informações. 
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Nesta tela, além do número total de bolsas de plasma em estoque, é apresentada 

a distribuição dos tipos de plasma por sangria de três formas diferentes. Na figura 7, a 

tabela acima mostra sua distribuição em volume, a tabela abaixo em percentual relativo 

ao total de plasma daquele tipo e os botões de navegação ao lado direcionam o usuário 

às informações em forma de gráfico, acompanhando a filosofia do projeto. A figura 8 

mostra o gráfico relativo ao plasma crotálico. Nela é possível perceber que as sangrias 

estão relativamente equilibradas, o que caracteriza uma situação tranqüila de trabalho. 
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O gráfico apresentado pela figura 9, relativo à distribuição do plasma botrópico, 

mostra outra situação bem diferente, na qual um sinal de alerta deve ser dado e as 

providências cabíveis devem ser tomadas. Cada tipo de plasma é apresentado com seu 

padrão de cor característico, obedecendo a normatização existente na produção de soros 

da Fundação Ezequiel Dias. 
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 Desta forma, o sistema Codesph proporciona um efetivo gerenciamento da 

utilização do estoque de plasma disponível, auxiliando no planejamento, otimização e 

tornando possível o rastreamento de qualquer bolsa de plasma dentro da câmara fria, 

gerando relatórios rapidamente, sinalizando futuros problemas e respaldando decisões 

em tempo hábil para resolvê-los. 

Enfim, usando-se uma planilha eletrônica e recursos de visual basic, disponíveis 

em qualquer indústria ou mesmo escritório, criou-se uma utilização sofisticada capaz de 

eliminar uma das grandes fragilidades observadas no dia a dia do Serviço de Produção 

de Imunobiológicos da Fundação Ezequiel Dias.  
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2.1 Objetivos que se propôs e resultados visados: 

Os objetivos primordiais do projeto foram: 

1. Estabelecer um controle efetivo sobre o produto mais caro de todo o processo de 

fabricação de soros antipeçonhas, antitóxicos e antivirais. 

2. Criar mecanismos capazes de promover a obediência às normas que regem a 

produção farmacêutica no país, no caso, as Boas Práticas de Fabricação – BPF, 

no que tange ao controle de estoques. 

3. Criar um sistema de gestão da informação que atendesse às necessidades da 

rotina de forma amigável, ou seja, tornando possível o acesso às informações de 

interesse de forma ágil e eficaz dentro de um universo imenso de dados. 

Os resultados alcançados foram: 

1. Gerenciamento efetivo do estoque de plasma disponível no Serviço de Produção 

de Imunobiológicos. 

2. Obediência à legislação específica – BPF – no que tange ao sistema FIFO. 

3. Gestão eficaz das informações necessárias ao desenvolvimento da rotina. 

4. Mapeamento inteligente de todo estoque. 

5. Racionalização do planejamento e da utilização deste. 

6. Eliminação de possíveis erros por contaminação cruzada advinda do uso de 

bolsas de um tipo adverso de plasma que não o necessário à confecção de um 

determinado PPD. 

7. Rastreabilidade de desvios de qualidade oriundos do plasma hiperimune, como 

contaminação bacteriana e presença de endotoxinas. 

8. Rastreabilidade total do estoque no caso de ter se de segregar plasma de um lote 

ou procedência específica. 
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9. Monitoramento do estoque em tempo real, de forma a respaldar decisões rápidas 

quando necessário. 

10. Otimização do relacionamento com o setor fornecedor de plasma hiperimune, no 

caso a fazenda experimental da Funed. 

2.2 Público alvo do trabalho/projeto 

 Sendo um controle interno à rotina da produção de imunobiológicos da Funed, o 

público alvo foi o próprio Serviço de Produção de Imunobiológicos. Implementado o 

sistema, percebeu-se que seu potencial benéfico ultrapassava em muito os limites da 

rotina de produção e outros setores acabaram sendo também favorecidos. O Serviço de 

Fazenda Experimental da Funed foi um deles. Com um sistema de gestão da informação 

eficaz, o relacionamento entre os dois setores ascendeu a um patamar mais elevado. 

Hoje, é possível fornecer um quantitativo exato de bolsas de plasma que 

podemos receber da fazenda a curto e médio prazo. Outro setor indiretamente 

favorecido foi o Laboratório de Controle de Qualidade da Funed. Qualquer desvio de 

qualidade no processo de fabricação de soros, advindo do plasma hiperimune, pode ser 

rastreado. Antes da implementação do sistema, seria muito difícil identificar problemas 

desse tipo. É muito importante atentar para esta questão, pois a não identificação da 

causa do problema poderia perpetuar o desvio até que a última bolsa do lote de plasma 

contaminado fosse usada. Como os soros são produtos de valor agregado muito alto, 

este tipo de situação tem potencial para gerar prejuízos da ordem de centenas de 

milhares de reais e, neste caso, toda a Fundação seria prejudicada como instituição. 
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2.3 Concepção e trabalho/projeto em equipe 

A idéia inicial partiu de um técnico de nível médio do setor de produção que, 

com base na rotina do setor, detectou um grande potencial não explorado nesta fase do 

processo. Com vistas nisto, o mesmo criou a toda uma filosofia de trabalho envolvendo 

rastreabilidade, identificação e eliminação de pontos potenciais de falha, o que 

culminou na reestruturação da câmara fria, dos procedimentos que regem a utilização do 

plasma ali contido e da forma de controle do mesmo, quando o referido técnico criou o 

sistema Codesph. 

A chefia enxergou de imediato o potencial das idéias apresentadas e se 

empenhou ao máximo para viabilizar o novo sistema, mesmo com os poucos recursos 

financeiros disponíveis. Toda a equipe acreditou na idéia desde o início e seu enorme 

empenho foi decisivo para a concretização do projeto.  

3.   RECURSOS UTILIZADOS 

3.1 Descrição dos recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos, etc 

Esta é uma das características mais marcantes do projeto. Com o uso de uma 

simples planilha eletrônica e recursos de Visual Basic, disponíveis em qualquer 

computador que trabalhe com o Microsoft Office, criou-se uma utilização sofisticada, 

capaz de solucionar uma das maiores fragilidades de todo o processo de fabricação de 

soros da Fundação Ezequiel Dias. 

Valendo-se apenas da criatividade e empenho de uma equipe e chefias dedicadas 

a fazer o melhor com os recursos disponíveis, desencadeou-se todo um processo que 

revolucionou o controle de estoques de plasma do setor, com potencial para evitar 

prejuízos consideráveis para a Fundação e a custo virtualmente zero para os cofres 
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públicos do Estado de Minas Gerais. O investimento financeiro utilizado no projeto foi 

advindo do “recurso de pronto pagamento” disponibilizado à Divisão de Produção de 

Imunobiológicos pela Fundação. Este foi usado na identificação das células da câmara 

fria e é da ordem de quatrocentos reais. 

4.   CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

4.1 Mecanismos ou métodos de monitoramento e avaliação de resultados e 

indicadores utilizados 

 Anualmente é feito um inventário do conteúdo de todas as células das estantes 

que acomodam o plasma na câmara fria do Serviço de Produção de Imunobiológicos 

para detectar eventuais irregularidades. Uma forma também usada para monitorar a 

eficácia do gerenciamento da câmara é a própria tela “Estatísticas”. Nessa, quando é 

observado um desequilíbrio das proporções do número de bolsas das diferentes sangrias 

lá presentes, tem-se um indicativo de que a seleção destas, para compor o PPD ao longo 

do período, não foi bem planejada, e que ações deverão ser tomadas para que o estoque 

retorne à situação ideal. 

4.2 Resultados quantitativos e qualitativos concretamente mensurados 

 O aumento da eficiência do gerenciamento da câmara fria com o sistema 

Codesph gerou uma diminuição do tempo necessário para a seleção das bolsas de 

plasma durante a rotina de produção dos soros, respostas rápidas sobre o estoque atual e 

a capacidade da câmara fria em absorver mais bolsas, bem como se mostrou ser um 

instrumento aliado às boas práticas de fabricação, permitindo a eliminação de possíveis 

erros por contaminação e rastreabilidade do processo. 
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 Um caso recente relacionado ao tema foi a devolução de plasma proveniente de 

um outro instituto e que já havia sido incorporado ao estoque. O referido plasma não 

atendeu ao processo de fabricação utilizado pela Funed e, por isso, após acertos 

firmados entre as duas instituições, teve de ser segregado e expedido à sua origem. 

Devido ao fato de ter se passado um certo tempo desde sua chegada até o retorno à 

fonte, o sistema Codesph foi fundamental na rastreabilidade das bolsas e mostrou-se 

uma forma segura de garantir que todas elas fossem devolvidas. Sem o sistema, a única 

forma contundente de fazer o mesmo seria verificar toda a câmara, prateleira por 

prateleira, ou seja, conferir bolsa a bolsa num universo de mais de mil bolsas. 

Outro resultado prático foi a implementação de uma rotina lógica e dinâmica de 

utilização do plasma, documentada via Procedimentos Operacionais Padrão e norteada 

pelo sistema Codesph. Estes procedimentos compilam as atividades necessárias para a 

manutenção do estoque em nível ideal e garantem que a lógica desenvolvida e as 

melhorias advindas desta não se percam com o tempo. 

 

5.   LIÇÕES APRENDIDAS  

1. Grandes problemas podem ser superados com recursos simples juntamente com 

a capacidade inventiva e criatividade das pessoas envolvidas. 

2. A sinergia da equipe, aliada ao apoio da chefia no sentido de construir um 

ambiente favorável para que estas idéias aflorem, são determinantes para a 

superação dos problemas que a rotina impõe. 

3. É necessário estar sempre atento a potenciais de melhoria existentes na rotina, 

pois a forma como a mesma é conduzida pode não ser a mais adequada. É 
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preciso manter um olhar crítico em relação ao processo e só assim esses 

potenciais serão identificados. 

5.1 Soluções adotadas para a superação dos principais obstáculos encontrados 

 Os principais obstáculos enfrentados foram, em primeiro lugar, desenvolver a 

filosofia do sistema de compartimentação das informações, para que, num universo de 

milhares de dados, fosse possível disponibiliza-las ao usuário de maneira quase auto-

explicativa e em poucos passos. A estrutura do programa foi desenvolvida então em 

níveis de complexidade para que o usuário pudesse ser direcionado à informação a qual 

pesquisava e o sistema de navegação em Visual Basic foi peça chave na resolução do 

problema. 

Outro obstáculo foi viabilizar esse controle eletronicamente utilizando uma 

planilha que não visa gerar banco de dados, por não se dispor de outro recurso mais 

eficiente. Para isso, a programação desenvolvida em Visual Basic foi mais uma vez 

determinante para a viabilização da tarefa.  

A realização do primeiro inventário foi também uma atividade desgastante e que 

demandou tempo e muita dedicação por parte dos técnicos do setor. Vale ressaltar que 

essa atividade teve que ser realizada em concomitância com a rotina, o que necessitou 

ainda mais envolvimento dos mesmos. 

A estrutura organizacional anteriormente vigente na câmara fria, não era 

compatível com qualquer sistema passível de rastreamento. Foi então necessário se 

pensar em uma forma de estruturá-la de maneira a promover uma rápida e eficiente 

localização das bolsas. Nessa etapa, optou-se pelo sistema bidirecional de 

endereçamento, atualmente utilizado. Foi necessário desenvolver maneiras de se evitar 

as trocas de bolsas entre as prateleiras. O próprio sistema de identificação dessas foi 
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utilizado para resolver essa questão. Placas grandes foram colocadas na frente de cada 

uma delas para facilitar, não só a identificação das mesmas, como impedir fisicamente 

que prateleiras que estivessem sendo manuseadas fossem preenchidas. A disposição das 

bolsas nas prateleiras também gerava problemas. Bolsas caíam no piso ou rolavam para 

prateleiras vizinhas, o que tornaria qualquer sistema de controle ineficiente. Foi usado 

um sistema de disposição das bolsas no qual as mesmas se entrelaçavam como tijolos 

em uma parede, o que resolveu o problema. 
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