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om 105 mil metros qua-
drados, a nova fábrica de
medicamentos do Insti-
tuto de Tecnologia em
Fármacos (Farmangui-

nhos) da Fiocruz, em Jacarepaguá, é
três vezes maior do que o atual em
Manguinhos. Adquirido da empresa
GlaxoSmithKline Brasil, o parque indus-
trial passa a se chamar Complexo Tec-
nológico de Medicamentos Farmangui-
nhos. O governo brasileiro investiu US$
6 milhões de dólares na aquisição da
fábrica cuja capacidade instalada per-
mite quintuplicar a produção em rela-
ção à capacidade atual. Com a transfe-
rência gradativa da produção de

Nova fábrica de medicamentos da Fiocruz permitirá quintuplicar a produção

Manguinhos para Jacarepaguá, espera-
se que em 2007 seja alcançada a ca-
pacidade de dez bilhões de unidades
farmacêuticas (ufs) ao ano.

A expectativa é de que já em
2005 comece a produção de uma im-
portante classe de medicamentos
para a assistência à saúde pública: a
de penicilínicos (antibióticos), medi-
camento que a fábrica de Manguinhos
não tinha condições de oferecer à
rede pública de saúde. A previsão é
de que sejam produzidas no próxi-
mo ano cerca de 50 milhões de uni-
dades de antibióticos, entre outros
medicamentos, que serão encaminha-
dos ao SUS e a diversos programas

do Ministério da Saúde, como o Pro-
grama Saúde da Família.

Além disso, a linha de medica-
mentos deve diversificar-se e tornar-
se mais moderna, com produtos ino-
vadores, como os medicamentos de
doses fixas combinadas - fórmulas com
dois ou mais princípios ativos em um
só medicamento - para combater en-
fermidades como Aids, tuberculose e
malária. O Complexo Tecnológico de
Medicamentos abre, assim, possibilida-
des para produzir novas classes e for-
mas farmacêuticas.

A aquisição da planta industrial
da GlaxoSmithKline Brasil pela Fiocruz
representa um grande salto na assis-
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Autonomia em
medicamentos

Com 105 mil metros quadrados,
nova fábrica permitirá uma
economia superior a R$ 200
milhões ao ano em medicamentos
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tência farmacêutica à população bra-
sileira. Adquirir instalações de alta ca-
pacidade tecnológica da indústria far-
macêutica privada é, indubitavelmente,
uma iniciativa governamental pioneira
sem precedentes no exterior. O go-
verno brasileiro reafirma seu compro-
misso com a população ao garantir a
produção de alta tecnologia de medi-
camentos destinados à parcela mais
pobre do país.
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O trabalho de Far-Manguinhos

gerou, em 2003, uma economia de
cerca de R$ 200 milhões para o Mi-
nistério da Saúde que, por adquirir

medicamentos mais baratos, pode
melhor otimizar os recursos públicos.
A produção de mais de 1,7 bilhão
de unidades farmacêuticas (compri-
midos, cápsulas, pomadas e cremes),
no ano passado, superou em 24% a
produção de 2002 e em dez vezes
a produção de 1997, batendo todos
os recordes.

Além de pesquisar e produzir
medicamentos no combate à Aids,
Farmanguinhos exporta tecnologia
anti-HIV para países da América Lati-
na e África. Esse é um dos trabalhos
de Farmanguinhos que, como único
laboratório do MS, atua em suporte a
diversos programas e políticas públi-

cas de saúde, fabricando medicamen-
tos por preços reduzidos e alto rigor
tecnológico e investindo em pesqui-
sa avançada.

Produzir medicamentos para o
tratamento das principais doenças
que atingem a população brasileira,
como hipertensão, diabetes, malária,
hanseníase, anemia, tuberculose, dis-
túrbios psiquiátricos, hepatites,  é a
missão de Farmanguinhos. Sua pro-
dução visa, sobretudo, o combate a
doenças negligenciadas pelo merca-
do farmacêutico e o fornecimento de
medicamentos de alto custo e gran-
de impacto no orçamento do Minis-
tério da Saúde.


