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A eMpReSA

O Instituto de Tecnologia em Fármacos 
(Farmanguinhos), unidade técnico-
científica da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), é referência em Pesquisa, 
Desenvolvimento Tecnológico e Produ-
ção de Medicamentos para o Ministério 
da Saúde, principalmente no que tange 
aos medicamentos essenciais e para o 
tratamento de HIV/AIDS. 

Entre os marcos recentes de sua  história 
está o desenvolvimento e a produção 
do primeiro medicamento oriundo de 
licenciamento compulsório realizado no 
Brasil, o Efavirenz, antirretroviral mais 
usado pelos pacientes que recebem o 
coquetel para tratamento de HIV/Aids, 
atendendo cerca de 85 mil pacientes no 
país. Também se destaca o lançamento 
do Artesunato + Mefloquina, totalmente 
desenvolvido e registrado no Brasil. É 
utilizado por pacientes com malária, por 
meio de uma parceria internacional com 
o iniciativa Medicamentos para Doenças 
Negligenciadas - DNDi. Já o Fosfato de 
Oseltamivir é o mais indicado contra o 
vírus da gripe A (H1N1). 

Por outro lado, a atuação social da 
Fundação Oswaldo Cruz e Farmangui-
nhos se pauta numa proposta de saúde 
pública voltada para uma visão holística 
do homem, como um ser que vive em 
sociedade, em ambiente condicionado 
por circunstâncias econômicas, soci-
ais e culturais. Sempre atento às ne-
cessidades locais, o Instituto busca 
cumprir seus compromissos com a res-
ponsabilidade social.

Desta forma, a instituição incorporou 
à sua missão o compromisso social, 
visando consolidar a excelência da 
empresa no campo da cidadania em-
presarial, comprometendo-se a com- 
bater a pobreza e a promover a cida-
dania, por meio do fortalecimento das 
organizações sociais que cooperam 
com o protagonismo das comunidades 
no processo de desenvolvimento local.

Além de cumprir suas obrigações legais, 
Farmanguinhos valoriza as relações 
éticas e transparentes, visando man-
ter o melhor relacionamento com par-
ceiros, fornecedores, clientes, funcio-
nários, governo e sociedade. Ou seja, 
investe na responsabilidade e diálogo 
como mecanismo de desenvolvimento 
social e humano.

A Diretoria
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Ao assumir conceitos de promoção da 
saúde e do desenvolvimento social, da 
geração e difusão do conhecimento 
científico e tecnológico, e ainda ser 
um agente da cidadania, a Fiocruz se 
caracteriza, como uma instituição do 
Estado brasileiro, à serviço da vida e da 
democracia. 

Assim sendo, a Fiocruz cria a Coordena-
doria de Cooperação Social (CSDT) para 
articular e incentivar diálogos e trocas 
entre as suas unidades, com organiza-
ções sociais, empresas e poder públi-
co. o objetivo é o desenvolvimento de 
iniciativas de enfrentamento das ini-
quidades presentes nos determinantes 
sociais da saúde, principalmente junto 
às populações residentes em territórios 
historicamente vulnerabilizados. 

Neste sentido, objetiva-se identificar, 
experimentar, analisar e difundir tecno-
logias sociais estruturantes, fundadas na 
solidariedade e em redes sociais, visando 
ao controle e à gestão social de políticas 
públicas promotoras de saúde. As ativi-
dades apoiadas objetivam contribuir pa-
ra a ampliação da capacidade organizati-

va, mobilizatória e propositiva dos sujei-
tos coletivos desses territórios. Também 
servem para reforçar o desenvolvimento 
de iniciativas que produzam resultados, 
impactos e mudanças quantitativas e 
qualitativas na saúde e nas condições de 
vida da população. 

Com a intenção de impulsionar ativida-
des em cooperação com os atores so-
ciais envolvidos nos diversos projetos, 
a Coordenadoria de Cooperação Social 
(CSDT) atua, principalmente, no entor-
no de seus campi, a partir de três eixos 
para o desenvolvimento territorializa-
do, equânime e sustentável: 

•  Educação, Comunicação e Cultura: 
Projetos e ações que tenham a finali-
dade de contribuir para formação de 
cidadãos críticos e participativos. Estes 
são identificados de acordo com os seus 
contextos territorial, histórico e cultu-
ral, que venham a ter capacidade de 
articulação, mobilização e proposições 
de políticas públicas voltadas para o 
desenvolvimento sócio-comunitário; 

•  Trabalho, Renda e Solidariedade: 
Ações e projetos que desenvolvam ca-
pacidades, habilidades e cultura do tra-
balho, que estimulem potencialidades 
e vocações econômicas; que estejam 
inseridos em arranjos sócio-produtivos; 
que sejam intensivos em associativismo 
e gestão participativa e que venham a 
contribuir para que o desenvolvimento 
seja equânime e sustentável; 

•  Território e Saúde: Projetos e ações 
que reforcem a capacidade sócio-co-
munitária na reivindicação, na gestão 

A COOpeRAçãO SOCIAl dA FUNdAçãO OSwAldO CRUz
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participativa e no controle social das 
políticas públicas voltadas para cons-
trução de territórios saudáveis. 

A Coordenadoria de Cooperação Social 
da Fiocruz (CSDT) atua também na arti-
culação e integração de iniciativas, que 
tenham interfaces comuns, visando à 
troca de experiências, a maximização 
de resultados e a identificação de novas 
propostas conjuntas. Como exemplo, os 
grupos de trabalho do segmento infan-
to-juvenil e do arranjo sócio-produtivo 
da segurança alimentar e nutricional. 

A CSDT/Fiocruz, em consonância com 
a missão institucional, desenvolve su-
as ações com a perspectiva da garan-
tia dos direitos fundamentais, ou seja, 
econômico, social, cultural e ambiental 
- enquanto condição basal para a redu-
ção das iniquidades sociais que afetam 
diretamente a qualidade de vida e a 
saúde em nosso país. 

José Leonídio Madureira Sousa Santos
Coordenador de Projetos Sociais da 
Presidência da Fiocruz

A COOpeRAçãO SOCIAl dA FUNdAçãO OSwAldO CRUz
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Ao publicar o seu Balanço Social, pelo segundo ano consecutivo, o Instituto de Tecno-
logia em Fármacos (Farmanguinhos) consolida a prática de divulgação de suas ações 
sociais direcionadas aos seus públicos interno (colaboradores) e externo (comunidades 
do entorno). A publicação de balanços sociais permite a análise do quanto se avançou 
e o que precisa se avançar para aperfeiçoar e aprofundar as ações, fornecendo subsí-
dios para o estabelecimento de uma política permanente de responsabilidade social. 

Por meio da publicação de seu Balanço Social, Farmanguinhos busca se consolidar no 
campo da cidadania empresarial, promovendo ações de responsabilidade social inter-
na e externa. Reafirma seu compromisso com as mudanças sociais, reconhecendo sua 
obrigação com seu público interno e externo, visando à construção de uma sociedade 
mais justa, ética e solidária. Uma sociedade melhor para todos, com uma prática 
orientada pela ética, que vai além das obrigações legais econômicas, respeitando-se 
a cultura e as necessidades e desejos das pessoas. 
 

Jacob Portela
Analista de Gestão em Saúde
Assessoria de Gestão Social/Farmanguinhos

BAlANçO SOCIAl FARMANgUINHOS 2010



Balanço Social Farmanguinhos 2010  

9

Transparência e Ética

Farmanguinhos acredita na responsa-
bilidade social empresarial, tendo por 
princípio a ética na gestão e na forma 
de se relacionar com todos os seus pú-
blicos - interno (colaboradores) e ex-
terno (comunidade do entorno) - con-
siderados interlocutores válidos com 
os quais é preciso se comunicar, a fim 
de que sejam respeitados seus direitos 
e interesses. 
 
Transparência e gestão participativa

Pautando-se na gestão participativa, 
Farmanguinhos possui um Conselho 
Deliberativo – CD/Far - que tem como 
atribuições decidir ou resolver sobre a 
política de desenvolvimento institu-
cional, planejamento estratégico e 
desempenho dos programas da unida-
de. O CD/Far é formado pelo diretor 
e vice-diretores da unidade, 11 servi-
dores e quatro terceirizados, que têm 
sob sua responsabilidade a construção 
do futuro democrático da unidade. Os 
representantes do CD tomaram pos-
se em 2010. As reuniões deliberativas 
ocorrem bimestralmente. 

Transparência e Comunicação

A política de comunicação de Far-
manguinhos está a cargo da Asses-
soria de Comunicação – ASCOM, que 
tem como missão fortalecer a imagem 
de Farmanguinhos como autoridade em 
pesquisa e desenvolvimento de fárma-
cos, em produção de medicamentos de 
interesse público e na difusão de co-
nhecimentos. Seus objetivos principais 

com relação à comunicação com par-
ceiros, público interno e cidadãos são: 

• Criar mecanismos para acesso livre 
à informação das ações da instituição 
e publicações produzidas em Farman-
guinhos, dirigidas ao público interno, 
gestores e formadores de opinião; 
• Implantar mecanismos de infor-
mação que privilegiem a utilidade 
pública, a orientação do cidadão, e 
a prestação de serviços a gestores e 
profissionais da saúde; 
• Produzir, criar e gerenciar instru-
mentos de informação das ações de 
Farmanguinhos, dirigidos ao público 
interno, aos gestores de saúde e aos 
formadores de opinião; 
• Implementar uma comunicação in-
terna transparente, ágil, democrática 
e participativa. 
• Elaborar os planos de divulgação das 
ações de Farmanguinhos, assim como 
cuidar e fortalecer a imagem do Institu-
to e da Direção junto à opinião pública; 
• Elaborar conteúdos para os veículos 
de comunicação internos e externos;
• Elaborar material destinado a públi-
cos especializados, gestores, profis-
sionais de saúde e outros, assim como 
para as mídias alternativas. 

ReSpONSABIlIdAde SOCIAl CORpORATIvA
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ReSpONSABIlIdAde SOCIAl CORpORATIvA

No site, o cidadão tem acesso às várias 
ações realizadas, bem como informa-
ções administrativas do Instituto, cursos 
oferecidos e programas sociais. Além 
deste canal, as ações podem ser acom-
panhadas pelo twitter Farmanguinhos 
(http://twitter.com/Farmanguinhos). 
No site, também estão disponíveis o 
Fale Conosco e o Serviço de Atendimen-
to ao Cidadão - SAC. 

Em relação à comunicação com o públi-
co interno, a intranet é o principal ca-
nal. Por meio dela, o colaborador pode 
acessar notícias sobre os eventos e ações 
do Instituto, além de estabelecer um di-
álogo com a Direção por meio do “Fale 
com o Diretor”: enviando sugestões ou 
qualquer colocação que o colaborador 
julgue importante, para serem respon-
didas pelo diretor da unidade. Outro ca-
nal importante é o Mural de Comunica-
ção Interna, espaço que conta com três 
murais divididos nas seções Notícias, 
Eventos, Avisos e Nosso Espaço. Locali-
zados em frente à entrada do restauran-
te, representam mais uma oportunidade 
de se manter informado e interagir. 

A Web TV, instalada no restaurante da 
Instituição, é o mais novo instrumento 
de comunicação interna de Farman-

guinhos. Trata-se de uma iniciativa da 
Comunicação da presidência da Fiocruz, 
que tem como objetivo unificar e poten-
cializar as informações relevantes em 
todas as unidades do sistema. Disponi-
biliza ainda, espaço para que cada uma 
delas possa divulgar internamente suas 
ações, eventos e notícias em geral

Atendimento ao Cidadão

Referência em pesquisa e desenvol-
vimento tecnológico, Farmanguinhos 
também exerce papel fundamental e 
estratégico na área de produção de 
medicamentos para a população bra-
sileira, em especial para a grande par-
cela atendida pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). O Serviço de Atendimento 
ao Cidadão (SAC) e Farmacovigilância 
(FVG) são os responsáveis pelo recebi-
mento e encaminhamento das solicita-
ções dos cidadãos. 

O SAC possibilita à instituição atuar em 
seu foco principal, o cidadão. Por meio 
deste canal, é possível acompanhar o 
desempenho dos medicamentos até o 
objetivo final, tratamento, prevenção 
ou cura de patologias. Consciente de 
sua responsabilidade como instrumen-
to de informação aos cidadãos, mesmo 
sem uma política institucional forma-
lizada, tem como objetivos principais: 
 
• Promover o uso racional e seguro de 
medicamentos e minimizar os riscos 
de ocorrência de eventos adversos.  
 
• Avaliar continuamente a segurança, 
eficácia e qualidade dos medicamen-
tos produzidos por Farmanguinhos. 

• Disponibilizar informações sobre os 
medicamentos de Farmanguinhos. 
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ReSpONSABIlIdAde SOCIAl CORpORATIvA

• Proporcionar aos profissionais da saú-
de e aos consumidores uma maior con-
fiabilidade nos medicamentos produzi-
dos por Farmanguinhos. 

Ao entrar em contato com Farmangui-
nhos, o cidadão é atendido por pessoas 
treinadas em procedimentos que deses-
timulam a automedicação e incentivam 
o Uso Racional de Medicamentos (URM). 
Entre os seus objetivos estão: identifi-
car se o medicamento foi obtido com ou 
sem prescrição médica; não informar a 
indicação sem antes verificar o contexto 
geral da prescrição ou intenção de uso; 
não informar posologia, pois ela deve ser 
individualizada e diferenciar solicitações 
de informação sobre efeitos colaterais 
de notificações de suspeita de eventos 
adversos (atendimento específico). 

Na Farmacovigilância (FVG), as informa-
ções recebidas pelo SAC são utilizadas 
para o cumprimento das exigências da 
Resolução RDC nº 4/2009, que estabele-
ce as normas de Farmacovigilância para 
os detentores de registro de medicamen-
tos de uso humano. Assim, todos os casos 
graves são imediatamente notificados à 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
Anvisa, por um sistema eletrônico deno-
minado Notivisa. Os demais são incluídos 
em Relatórios Periódicos de Farmacovigi-
lância (RPF) e enviados à Anvisa dentro 
de prazos pré-estabelecidos. 

Complementando estas ações, após o 
atendimento inicial pelo SAC, todas as 
suspeitas de eventos adversos são en-
viadas ao serviço de Farmacovigilância, 
que faz uma avaliação de cada caso. A 
FVG procura fazer um acompanhamento 
de todos os eventos, focando nos mais 
graves, a fim de verificar o seu desfecho 

(se o paciente se dirigiu ao médico, se 
houve melhora ou não, etc.). Esta ação 
viabiliza um maior conhecimento sobre 
o quadro clínico e, consequentemente, 
dos produtos de Farmanguinhos. Por ou-
tro lado, o cidadão se sente valorizado e 
entende que pode confiar na instituição. 

Outra grande preocupação da Farma-
covigilância é com novos produtos. A 
FVG, junto com as demais áreas en-
volvidas no lançamento, é responsável 
pela elaboração de Planos de Farma-
covigilância (PFV) e Planos de Mini-
mização de Risco (PMR), documentos 
que descrevem como o Instituto fará 
o gerenciamento de risco de produtos 
no mercado. O objetivo é identificar, 
caracterizar, prevenir ou minimizar 
os riscos relacionados ao produto, in-
cluindo a avaliação da efetividade des-
sas intervenções. 

O SAC foi responsável por 747 atendi-
mentos válidos em 2010, uma média 
de 62,25 atendimentos mensais. 
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No gráfico a seguir, pode-se verificar o número de atendimentos mensais reali-
zados pelo SAC, sem trotes e ligações perdidas (colunas azuis), em comparação 
com o número de unidades farmacêuticas (UF) expedidas (linha rosa). 

ReSpONSABIlIdAde SOCIAl CORpORATIvA
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Investimento em pessoas 

Enfatizando o bom relacionamento com 
seus colaboradores, Farmanguinhos in-
centiva e promove ações que visam à 
qualificação, aperfeiçoamento, atua-
lização, desenvolvimento profissional, 
saúde e a concessão de benefícios. 

Ensino e Qualificação 

Farmanguinhos, em conformidade aos 
princípios da Fiocruz, vem desenvol-
vendo firmemente a área do ensino. O 
reconhecimento do setor como uma ne-
cessidade para a unidade soma-se aos 
demais pilares propostos pela própria 
Fiocruz que, no caso de Farmanguinhos, 
é a produção de medicamentos para o 
Ministério da Saúde e a pesquisa. 

O Instituto conta com dois cursos Lato 
Sensu (Especialização) em Gestão da 

Inovação em Fitomedicamentos e Tec-
nologias Industriais Farmacêuticas, 
ambos com grande procura tanto pelo 
público interno quanto externo. Possui 
ainda o seu próprio Programa de Pós-
graduação Stricto Sensu, com o curso 
de Mestrado Profissional “Gestão, Pes-
quisa e Desenvolvimento na Indústria 
Farmacêutica”, um dos poucos no Bra-
sil na área de farmácia. Reconhecido 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
em junho de 2009, conquistou a nota 
4, onde a máxima é 5. 

Em 2010, o total de atendimentos sobre eventos adversos (informações + suspeitas 
de eventos adversos) foram de 57, ou seja, 8% dos 747 atendimentos válidos do SAC. 

ReSpONSABIlIdAde SOCIAl CORpORATIvA
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vínculo 2009-2010 2010-2011 Total

Farmanguinhos 8 5 13

Biomanguinhos 1 1 2

Diffucap 1 0 1

Lab. Químico-Farmacêutico da Aeronáutica 1 1 2

Capsugel/Pfizer 1 0 1

Merck 1 1 2

Medquímica 1 0 1

ABIFINA 0 1 1

GlaxoSmithKline 0 1 1

Ranbaxy 0 1 1

Laborvida 0 1 1

Dermage 0 1 1

Pinus 0 1 1

Essa iniciativa de consolidação do Ensi-
no em Farmanguinhos, além de promo-
ver a formação de pessoal altamente 
qualificado em atividades estratégicas 
para o progresso do Complexo Indus-
trial da Saúde, causa um efeito positi-
vo ao despertar o público interno para 
o retorno aos estudos. 

Mestrado Profissional em Gestão, Pes-
quisa e desenvolvimento na Indústria 
Farmacêutica 

É destinado a graduados em cursos su-
periores reconhecidos pelo Ministério 
da Educação, que atuem nas diversas 
áreas envolvidas no ramo industrial far-
macêutico e desenvolvam suas ativida-
des profissionais relacionadas às linhas 
de pesquisa do curso. Ao término do 
período letivo, em dezembro de 2010, 
o Mestrado Profissional contava com 14 
alunos, sendo outros 14 aprovados no 

último processo seletivo para início em 
2011. A tabela 1 mostra o vínculo em-
pregatício dos alunos. 

Do total de matriculados (consideran-
do as matrículas de 2011), cerca de 
46% são vinculados a Farmanguinhos e 
54% de outros laboratórios. 

pós-graduação Lato sensu em Tecno-
logias Industriais Farmacêuticas (TIF) 

É destinada a graduados que apresentem 
formação técnico-científica adequada 
aos objetivos dos cursos e envolvimento 
profissional com a área em questão.

As atividades iniciaram-se em setem-
bro de 2009 concluiram-se em janei-
ro de 2011. Dos 64 candidatos, foram 
selecionados 30 alunos egressos de 
universidades públicas e privadas e de 
indústrias farmacêuticas, tais como: 

ReSpONSABIlIdAde SOCIAl CORpORATIvA
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Roche, Merck, Abbott e Glaxo. Parti-
ciparam também funcionários de Far-
manguinhos, dos setores do Controle e 
Garantia da Qualidade e da Produção. 
Ao término do período letivo, em de-
zembro de 2010, 28 alunos concluíram 
o curso. 

Curso de especialização em gestão 
da Inovação em Fitomedicamentos 

Destinado a graduados que apresen-
tam formação técnico-científica ade-
quadas aos objetivos dos cursos e en-
volvimento profissional com a área em 
questão, conta com 24 alunos, sendo 
três de Farmanguinhos. Na modalida-
de à distância, assim que implantado, 
poderá atender cerca de 200 alunos 
distribuídos pelos biomas: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica Rio, 
Mata Atlântica São Paulo e Pantanal. O 
curso se baseia na perspectiva do uso 
sustentável da biodiversidade brasilei-
ra para o desenvolvimento de medica-
mentos de origem vegetal, assim como 
de fitomedicamentos para serem dis-
ponibilizados no SUS. 

palestras educativas 

O Departamento de Ensino, por meio 
do Centro de Estudos (CEC), oferece 
também palestras, conferências, apre-
sentação de vídeos educativos e docu-
mentários abertos ao público interno e 
externo. Em 2010, foram realizadas 17 
palestras, que contaram com um públi-
co total de 650 pessoas, entre colabora-
dores da instituição e público externo. 
As apresentações tiveram como temas 
assuntos ligados ao meio ambiente, 
gestão, fármacos e educação.

 Treinamento 

Participação de colaboradores em even-
tos científicos com objetivo de proporcio-
nar o desenvolvimento contínuo profissio-
nal e pessoal, além de projetar Farman-
guinhos em trabalhos de nível nacional e 
internacional. No total, 42 colaboradores 
(servidores e terceirizados) participaram 
de eventos científicos, cursos, seminá-
rios, simpósios e congressos. 

Qualificação e desenvolvimento 
profissional  

O Programa de Treinamento e Capaci-
tação, da Vice-Diretoria de Gestão do 
Trabalho, promoveu 2.063 treinamentos. 
A capacitação continuada dos colabora-
dores (servidores, terceirizados e bolsis-
tas), visando à qualificação profissional, 
é o principal foco do programa. Entre os 
treinamentos realizados em 2010, desta-
caram-se o de Desenvolvimento Geren-
cial na Gestão Pública - Um Diferencial 
de Sucesso, oferecendo o que há de mais 
atual em conhecimentos para o desen-
volvimento eficaz do papel gerencial. 

ReSpONSABIlIdAde SOCIAl CORpORATIvA
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cação pelo trabalho com jovens na faixa 
etária entre 16 e 18 anos, em situação de 
risco social. Em Farmanguinhos, 11 ado-
lescentes participam da iniciativa. 

Oferecimento de estágios e bolsas  

Um convênio entre o  Centro de Inte-
gração Empresa-Escola/CIEE e a Fiocruz 
possibilita a admissão de estagiários por 
meio da prática supervisionada dos co-
nhecimentos adquiridos pelos estudantes 
em sala de aula. Em 2010, Farmanguinhos 
admitiu, como bolsistas e estagiários, 70 
alunos de cursos de graduação de várias 
instituições de nível superior - cinco fo-
ram contratados pela unidade. Visando 
conscientizar aos estudantes de Farman-
guinhos sobre sua verdadeira e relevante 
importância para a Instituição, foi reali-
zado o 1º Encontro de Formação Profis-
sional, que contou com 47 participantes. 

parceria com a FeNeIS 

Fruto da parceria entre a Fiocruz e a 
Federação Nacional de Educação e Inte-
gração dos Surdos (FENEIS), esse projeto 
é destinado à educação, treinamento e 
qualificação de pessoas portadoras de 
deficiência auditiva. Farmanguinhos con-
ta com quatro beneficiados pelo progra-
ma e contribui com parte do orçamento 
para a manutenção da iniciativa. 

Benefícios 

Transporte complementar 

Os trabalhadores de Farmanguinhos con-
tam diariamente com transporte com-
plementar. Esta ação promove o bem es-
tar, a satisfação e a segurança de 350 co-
laboradores, facilitando o deslocamento 
até a unidade. 

parceria com o SeSI 

Visando o aprimoramento dos colabora-
dores e futuras oportunidades no Plano 
de Carreira dentro da instituição, no 
ano de 2010, foram realizados cursos 
básicos de atualização da língua por-
tuguesa, inglês, inclusão digital, edu-
cação orçamentária e espanhol. Esse 
projeto foi viabilizado pela parceria  do 
Projeto Educa Mais do Serviço Social da 
Indústria (SESI) com Farmanguinhos. 
Contou com a participação de 184 tra-
balhadores. 

projeto Fazendo e Aprendendo II 

Fazendo e Aprendendo II é um projeto 
político-sócio-pedagógico da Fiocruz com 
a Associação Beneficente São Martinho. 
Visa capacitar e dar oportunidade de 
trabalho para adolescentes, enfatizando 
direitos, obrigações e a consolidação de 
valores morais e éticos para a convivên-
cia social. O objetivo é promover a edu-
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espaço zen 

O Espaço Zen é uma sala preparada es-
pecialmente com o objetivo de oferecer 
relaxamento e repouso aos colabora-
dores, contribuindo para a redução do 
nível de estresse no trabalho e para a 
promoção do bem estar. Por outo lado 
favorece as relações interpessoais e 
conscientiza sobre a importância do au-
tocuidado. Inaugurado no Dia Mundial 
de Combate ao Estresse, em 2010, o 
projeto do Serviço de Saúde do Traba-
lhador/VDGT, considera a importância 
de acolher o profissional para além do 
atendimento clínico. Desde a inaugura-
ção,  foram atendidos cerca de 192 cola-
boradores de todas as áreas do Instituto. 

Saúde Ocupacional

Com atendimentos diários de âmbito 
emergencial e assistencial, o serviço 
médico é responsabilidade do Setor 
de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 
Ocupacional (SMS). Atua no tratamen-
to e acompanhamento da saúde de 
todos os colaboradores. Ações preven-
tivas são realizadas por meio  dos pro-

Ação cultural 

A área de ações culturais da Gestão 
Social ofereceu, no ano de 2010, cor-
tesias de ingressos duplos para espetá-
culos teatrais aos colaboradores de Far-
manguinhos. A ação teve como objetivo 
estimular o trabalhador a frequentar 
teatros, como forma de adquirir maior 
contato com a arte e, por meio dela, 
ampliar sua cultura e conhecimentos. 
No ano passado, 20 colaboradores fo-
ram contemplados com ingressos du-
plos, totalizando 40. Os espetáculos 
foram “A Tartaruga de Darwin”, com 
um total de 12 pares de ingressos; “As 
Cochambranças de Quaderna”, com 16 
e “O melhor dos mundos”, com 12. 

entrega de cestas de Natal 

O Serviço de Benefícios da Vice-Direto-
ria de Gestão do Trabalho entregou ces-
tas de Natal a 1.192 colaboradores, en-
tre servidores, terceirizados e bolsistas.

promoção da Saúde 

ginástica laboral 

O objetivo é preservar a saúde, melho-
rar a qualidade de vida e estimular a 
integração dos colaboradores. Durante 
15 minutos, exercícios de aquecimen-
to e alongamento muscular são realiza-
dos de segunda a sexta-feira, sendo dois 
dias da semana para cada setor. Com a 
aplicação da Ginástica Laboral é possível 
obter a melhoria na qualidade de vida, a 
interação de grupo e a prevenção de le-
sões. Também proporciona a redução do 
estresse gerado pela rotina de trabalho. 
Em 2010, o programa atendeu aproxima-
damente 200 colaboradores.
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gramas Controle de Hipertensão Arterial, 
De Olho no Peso e Vestindo Saúde. Foram 
realizados 11.206 atendimentos. 

O Programa Vestindo Saúde tem o intuito 
de promover um conjunto de ações que 
visam à saúde dos trabalhadores da uni-
dade, tendo como eixo principal a pre-
venção às DSTs/AIDS. 

Por meio de parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde e o Instituto de Pes-
quisas Evandro Chagas/Fiocruz, o Servi-
ço de Saúde garante o recebimento de 
cotas mensais de caixas de preservativos 
masculinos. 

As ações de educação são executadas 
pelas equipes médica e de enfermagem, 
que atuam na busca da conscientização 
e orientação dos colaboradores sobre os 
principais aspectos das DSTs (formas de 
contágio, prevenção e tratamento). São 
distribuídos, a todos os colaboradores 
cadastrados, seis preservativos masculi-
nos a cada mês. Durante o ano, são re-
alizados eventos (palestras e campanhas 
internas) relacionados ao Programa, nas 
quais são distribuídos materiais informa-
tivos sobre as DSTs/AIDS. 

O objetivo do Programa de Controle da 
Pressão Arterial é acompanhar, desco-
brir e prevenir casos de hipertensão e 
hipotensão entre os colaboradores. O 
trabalho foi desenvolvido pelos técni-
cos de enfermagem com a supervisão 
do médico do trabalho, durante todo 
o ano de 2010. Em conjunto, avaliam 
a necessidade ou não de encaminhar o 
trabalhador para um especialista. Em 
2011, foram feitos 1.660 atendimentos.



Gráfico de atendimentos do Programa Vestindo Saúde

Balanço Social Farmanguinhos 2010  

19

ReSpONSABIlIdAde SOCIAl CORpORATIvA

Carnaval Seguro 

A campanha ocorre semanas antes do 
carnaval e visa à orientação e conscien-
tização dos colaboradores quanto ao uso 
de preservativos, principalmente duran-
te esse evento. As equipes médicas e de 
enfermagem do trabalho distribuem ma-
terial informativo e preservativos, com o 
objetivo de conscientizar sobre a prote-
ção contra Doenças Sexualmente Trans-
missíveis (DSTs). 

Campanha de vacinação 
contra a H1N1 

Em sintonia com a campanha nacional de 
vacinação contra o H1N1, Farmanguinhos 
promoveu internamente a vacinação de 
seus colaboradores. Foram vacinados 
aproximadamente 150 trabalhadores da 
instituição. 

9ª Semana Interna de prevenção de 
Acidentes do Trabalho (9º Sipat) 

Teve como foco a orientação e conscien-
tização do trabalhador sobre a importân-
cia da prevenção de acidentes e doenças 
ocupacionais no ambiente de trabalho 
que, muitas vezes, são esquecidas na 
rotina diária. Realizada de 12 a 16 de 
julho, contou com palestras focadas em 
questões de saúde, segurança, qualidade 
de vida, biossegurança e meio ambiente. 
Concomitante ao evento, foi realizada a 
Campanha de Arrecadação de Alimentos, 
que arrecadou um total de 538,5 quilos. 
As doações foram entregues à Associação 
de Amigos “Lutando pra viver”, do Insti-
tuto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas 
(IPEC/Fiocruz). Participaram da iniciati-
va, aproximadamente, 500 pessoas, en-
tre colaboradores e moradores de comu-
nidades do entorno. 

Treinamento de primeiros Socorros 

Vinte e quatro colaboradores tiveram a 
oportunidade de receber o treinamento 
em primeiros socorros. Eles receberam 
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mento no ambiente corporativo, a partir 
da informação e da valorização do traba-
lhador. O grupo teatral KiôZus, fruto do 
projeto, fez sua primeira apresentação 
na 9ª Sipat. 

Cine Far 

Com os objetivos de promover e difundir 
cultura, estimular o convívio em grupo 
no trabalho e no lazer, elevar a autoesti-
ma e valorizar os colaboradores, a Ges-
tão Social de Farmanguinhos promove o 
Cine Far. Foram exibidos filmes (curtas e 
documentários) voltados para temas que 
promoveram amplas discussões de cará-
ter social ou dentro do conceito amplia-
do de saúde. Em 2009, foram realizadas 
12 sessões do Cine Far, em comparação 
ao ano anterior. 

dia Internacional da Mulher 

Em comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher, Farmanguinhos homenageou as 
trabalhadoras da unidade com a palestra 
“A saúde da mulher”. Após a apresenta-
ção, foi oferecido um lanche descontraí-
do, seguido por sorteio de brindes. 

Café do Trabalhador 

A Direção e todos os funcionários de Far-
manguinhos se confraternizaram em um 
café da manhã, em comemoração ao Dia 
do Trabalhador. Em um ambiente acolhe-
dor e ao som de MPB,  os funcionários 
festejaram a data.

dia das Mães 

Farmanguinhos comemora o Dia das 
Mães com palestra sobre autoestima, 
meditação e oficinas de cuidados com 
a pele. As mães também foram pre-

noções básicas para caso de acidentes, 
como ferimentos e choque elétrico. 

Integração 

Far pra você 

Evento que proporcionou aos filhos de 
trabalhadores de Farmanguinhos visita 
ao local de trabalho de seus pais. Duran-
te todo o dia, várias atividades foram re-
alizadas como visitação ao Museu Ciência 
Móvel, do Museu da Vida da Fiocruz, e à 
fábrica. Cerca de 600 filhos de colabora-
dores compareceram ao Far para Você, 
uma iniciativa que tem como objetivo 
uma maior integração da família do fun-
cionário com a unidade. 

Teatro Corporativo

Oferece aos colaboradores oficinas de 
teatro para desenvolvimento de atores 
(em caráter amador), com elaboração 
de peças teatrais, esquetes e/ou perfor-
mances. Sugeridos pela Direção, áreas 
de Gestão Social e Recursos Humanos, os 
temas são relacionados a eventos reali-
zados pela unidade ou a assuntos refe-
rentes ao desenvolvimento institucional. 
O objetivo é promover a conscientização 
sobre padrões positivos de comporta-
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senteadas com um cardápio especial. O 
almoço aconteceu em clima de comemo-
ração com muita descontração e música 
ambiente. 

dia dos pais 

Os pais foram homenageados pela Di-
reção do Instituto com um café da ma-
nhã incrementado. Eles receberam de 
presente sacola e necessaire. 

Almoço Julino 

O Arraiá do Restaurante de Farmangui-
nhos foi um sucesso! Sem fogueira mas 
com comidas típicas e música ambien-
te no estilo da roça, os trabalhadores 
de Farmanguinhos saborearam um al-
moço típico caipira. 

Festa Agostina  

A festa agostina aconteceu com mui-
ta música, churrasco, comidas típicas 
e uma animada quadrilha improvisada 
pelos colaboradores de Farmanguinhos. 

dia do Servidor público 

No Dia do Servidor Público, os servidores 
de Farmanguinhos foram homenagea-
dos, em clima de boemia carioca. Numa 
comemoração marcada pela informa-
lidade, em um espaço ambientado em 
forma de bar e entre bate-papos des-
contraídos, os funcionários degustaram 
deliciosos quitutes de botequim e ainda 
ouviram o melhor do pagode, MPB e bos-
sa nova com o Grupo Abracadabra. 

dia da Secretária 

As secretárias de Farmanguinhos co-
memoraram o seu dia com um café da 
manhã especial, oferecido pela Dire-
toria. Além disso, no SESI, saborearam 
um delicioso almoço e assistiram a pa-
lestra sobre a nova ortografia da língua 
portuguesa. A comemoração contou 
ainda com aulas de alongamento, ma-
quiagem e shiatsu. 

Confraternização de Fim de Ano 

Momento de confraternização e come-
moração das conquistas, a festa de fim 
de ano foi marcada por muita anima-
ção, música e sorteios. Servidores e 
colaboradores foram presenteados com 
uma festa na qual a alegria e a união  
deram o tom até os últimos momentos. 

ReSpONSABIlIdAde SOCIAl CORpORATIvA
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Farmanguinhos adota a perspectiva 
do desenvolvimento sustentável como 
um processo de transformação no 
qual a exploração dos recursos, a 
direção dos investimentos, orientação 
do desenvolvimento tecnológico e a 
mudança institucional se harmonizam.  
Tem como objetivo atender às neces-
sidades do presente, sem comprometer 
as gerações futuras. Neste sentido,  
centraliza suas ações no tratamento 
adequado de seus resíduos químicos, 
orgânicos e recicláveis. Por outro lado, 
incentiva a educação ambiental junto à 
comunidade escolar do entorno. 

gerenciamento e descarte de resí-
duos e programa de Coleta Seletiva 

Visando à prevenção da poluição, a 
melhoria contínua, o atendimento à 
legislação ambiental e o bem estar da 
circunvizinhança e de seus colaborado-
res, Farmanguinhos conta em suas  
dependências com uma Central de 
Resíduos. O setor é responsável por 
todas as ações de gerenciamento e des-
carte de resíduos, inclusive àqueles 
recolhidos da sociedade. Outra ativida-

de de destaque é a promoção da 
conscientização ambiental de todos os 
seus colaboradores. 

Os resíduos gerados possuem caracte-
rísticas e classes distintas, necessitando, 
desta forma, de uma destinação diferen-
ciada. Os químicos e biológicos, por 
exemplo, são coletados por empresa 
contratada e levados para incineração. 
Já os orgânicos são encaminhados para 
um aterro industrial e os outros são le-
vados para reciclagem. 

No ano de 2010, foi possível descartar 
corretamente 3.000 lâmpadas fluores-
centes e gerar receita por meio da 
venda de 54,6 toneladas de materiais 
recicláveis. 

Centro de Tecnologia Ambiental 

Farmanguinhos inaugurou, em 2010, o 
Centro de Tecnologia Ambiental (CTA), 
um laboratório dividido em módulos, 
pioneiro nas indústrias do Brasil. 

Responsável pelo monitoramento do 
resíduo industrial gerado pela fábrica, 
é utilizado para estudos que visam o 
reaproveitamento da água tratada da 
unidade. O projeto pretende, ainda, 
estender as análises a outras vertentes 
da área ambiental. Além do Instituto, 
somente os órgãos fiscalizadores pos-
suem este recurso. 

ReSpONSABIlIdAde SÓCIO-AMBIeNTAl



Balanço Social Farmanguinhos 2010  

23

Abaixo seguem gráficos, nos quais é possível identificar, no ano de 2010, quantas 
toneladas e/ou m³ de resíduos foram destinados pela Central de Resíduos. 
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Resíduos Qímicos
Tratados (Kg)

Resíduos Orgânicos (m3) Resíduos Recicláveis (Kg)

226.261 1.075 1386.863

Tratamento de Efluentes 

Preocupada com a preservação do meio 
ambiente, o bem estar de seus cola-
boradores e da circunvizinhança, assim 
como o atendimento à legislação am-
biental vigente, Farmanguinhos conta 
com uma Estação de Tratamento de 
Efluentes ETE, devidamente licenciada 
pelo Instituto Estadual do Ambiente – 
INEA. Para o seu bom funcionamento, 
a instituição disponibiliza profissio-
nais para controlar e supervisionar sua 
operação. 

Todo o efluente sanitário e industrial 
gerado na unidade é encaminhado, por 
meio de tubulações, diretamente para 
a ETE, onde ocorre o tratamento, que 
percorre etapas como: equalização do 
efluente industrial, a mistura com eflu-

ente sanitário, o tratamento bioló-
gico (através de reator), a decantação 
e, posteriormente, o descarte da  
água tratada. Outra atividade reali-
zada, diariamente, no processo de 
tratamento dos efluentes é a coleta 
de amostras para determinação de 
pH, vazão e temperatura, além de 
outros 17 parâmetros físico-químicos e 
ecotoxicológicos. 

Além disso, o setor promove pales-
tras nos eventos promovidos por 
Farmanguinhos/Fiocruz, com o intuito 
de apresentar as atividades realizadas 
na ETE e no Centro de Tecnologia 
Ambiental – CTA. 

Atualmente, mais de 66 milhões de 
litros de efluentes sanitários e indus-
triais são tratados. 
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Abaixo seguem gráficos  com resultado de alguns parâmetros analisados após o 
tratamento, durante o ano de 2010. 
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2ª Semana do Meio Ambiente e 
1º Concurso de Redação de Far-
manguinhos 

Realizada em conjunto com a 9ª Sipat, 
abordou questões relacionadas à im-
portância da preservação do meio 
ambiente. Uma das atividades realiza-
das foi o 1º Concurso de Redação de 
Farmanguinhos, que teve como tema 
“Preservação do meio ambiente: uma 
questão de saúde e trabalho”. Puderam 
participar alunos do 6º ao 9º ano, ma-
triculados em escolas municipais da 
Cidade de Deus. 

ReSpONSABIlIdAde SÓCIO-AMBIeNTAl



Balanço Social Farmanguinhos 2010  

27

Farmanguinhos reafirma sua atuação 
na área de responsabilidade social, 
por meio de iniciativas concretas que 
referendam seu compromisso, primeiro 
com os seus colaboradores, que se 
dedicam com empenho e talento à 
instituição, depois com as comunidades 
do entorno, com as quais vem cons-
truindo uma história de confiança e de 
superação. O Instituto busca intervir  na 
perspectiva do desenvolvimento econô-
mico local, tendo com parâmetro a 
valorização dos atores sociais e suas 
mobilizações em torno de estratégias 
e projetos que busquem a equidade 
social e a sustentabilidade ambiental. 

Em todas as  ações são  priorizadas  a 
metodologia participativa, já que a 
instituição entende que é  fundamental 
o “empoderamento”  de grupos  em 
“desvantagem social”, que compar-
tilham de uma mesma localização 
geográfica, assim como a melhoria 
concreta  das condições de vida dessas  
pessoas. É importante ressaltar que 
o “empoderamento” compreende: 
mudanças em direção a uma maior 
igualdade em relações sociais de 
poder (por exemplo, nas relações com 
quem detém recursos, legitimidade, 
autoridade e/ou influência) ou o meio 
pelo qual as pessoas adquirem maior 
controle sobre as decisões que afetam 
suas vidas. Carvalho (1998), Laverack 
e Labonte (2000), Neumann (2004), 
Sen (2000), Vasconcelos (2004). 

Consciente do seu papel de agente 
indutor do desenvolvimento humano 
em base sustentável, o Instituto con-
solidou projetos de promoção da 

saúde, promoveu o fortalecimento da 
educação e das organizações locais e a 
capacitação de agentes culturais. Além 
disso, apoiou novos arranjos produtivos, 
campanhas e ações de solidariedade. 

Ações pontuais 

Campanhas e iniciativas de solidariedade 
consistem em ações pontuais e emergen-
ciais, que têm como pilar a participação 
de nossos colaboradores voluntários. 

Ajuda para vítimas de enchentes em 
São luiz do paraitinga e Angra do Reis 

Farmanguinhos participou da campan-
ha, junto às unidades da Fiocruz, de 
recolhimento de alimentos não pere-
cíveis, produtos de higiene e roupas para 
as vítimas das enchentes de São Luiz do 
Paraitinga – SP e Angra dos Reis - RJ. 
As doações para o primeiro município 
foram direcionadas à Prefeitura. Em 
Angra, sob a coordenação  do  Comitê 
de Entidades no Combate à Fome e 
pela Vida – COEP, do qual a Fiocruz 
e Farmanguinhos são associados, as 
doações foram entregues e distribuídas 
pela Eletronuclear. 

ReSpONSABIlIdAde SOCIAl | deSeNvOlvIMeNTO HUMANO e COMUNITÁRIO 
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Campanha de ajuda às vítimas das 
enchentes no estado do Rio de Janeiro 

A mobilização da comunidade Far-
manguinhos possibilitou a doação de 
água, colchonetes, cobertores e pe-
ças de vestuário aos desabrigados das 
enchentes que assolaram o estado do 
Rio de Janeiro, em abril de 2010. A 
entrega de parte dos donativos ocorreu 
no Figueira Futebol Club, no bairro do 
Caramujo, em Niterói. A cozinha foi 
transformada em local para o preparo 
dos alimentos distribuídos nas escolas 
municipais e igrejas onde estavam os 
desabrigados. 

doação de medicamentos às vítimas 
do terremoto no Haiti 

Farmanguinhos doou 40 toneladas de 
medicamentos às vítimas do terremoto 
no Haiti. O carregamento continha kits 
com 24 medicamentos, dentre eles 
antibióticos, antiinflamatórios, anti-hi-
pertensivos e escabicidas (utilizados 
no combate à sarna). Por esta ação, 
o diretor de Farmanguinhos, Hayne 
Felipe, recebeu a Medalha da Vitória, 
em reconhecimento ao auxílio prestado 

às vítimas do terremoto. A Medalha 
da Vitória é um símbolo dos feitos da 
Força Expedicionária Brasileira (FEB) 
na Segunda Guerra Mundial, concedida 
àqueles que integram missões de 
paz, prestam serviços humanitários 
e que apoiam o Ministério da Defesa 
no cumprimento de suas missões 
constitucionais, como é o caso do 
Instituto. 

doação de medicamentos à Bolívia 

Farmanguinhos doou mil kits do 
antimalárico Artesunato + Mefloquina 
(ASMQ) à Bolívia. O medicamento é 
atualmente um dos indicados pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) 
para o tratamento de malária, doença 
que mais mata no mundo – cerca de um 
milhão de mortes por ano. A doação 
faz parte de uma ação conjunta entre 
Farmanguinhos, o Programa Nacional de 
Malária do Ministério da Saúde daquele 
país, e a Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS Bolívia). 

páscoa para as crianças da 
Cidade de deus.

A equipe de Farmanguinhos animou as 
crianças de duas creches da Cidade de 
Deus. Na Luzes do Amanhã, o grupo 
entregou ovinhos de chocolate. Já a 
creche Jardim do Amanhã recebeu um 
bolo de páscoa, também doado pelos 
colaboradores da unidade.  
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Campanha de Natal de Farmanguinhos 

Promovida pela Assessoria de Gestão 
Social, a festa de entrega dos pre-
sentes da Campanha de Natal de 
Farmanguinhos aconteceu em meio 
a muita alegria. Cada funcionário es-
colheu uma criança para apadrinhar e 
a presenteou com roupas, brinquedos 
e kits de higiene. Ao todo, 50 crianças 
tiveram um Natal mais feliz este ano. 
A meninada do Projeto Rei assistiu  a 
apresesentação de dança do Grupo 
Bonecos de Pano, antes de receber seus 
presentes. O evento contou ainda com 
a presença do Papai Noel, brincadeiras 
na   cama elástica e na piscina de bolas, 
além de  um saboroso lanche. 

Ações de promoção à Saúde 

Projetos e ações que reforcem a 
capacidade sócio-comunitária na rei-
vindicação, na gestão participativa e 
no controle social das políticas públicas 
voltadas para construção de territórios 
saudáveis. 

dia Mundial de luta contra à AIdS 

No Dia Mundial de Luta contra  à Aids, 
Farmanguinhos promoveu palestras,  
debates, lançamento de livro e reuniu 
grandes nomes da pesquisa nacional. 
No painel HTLV – Panorama, Propostas 
e Desafios, um fórum de discussões 
sobre o virus HTLV. A doença atinge 
mais de 2 milhões de brasileiros, mas 
é negligenciada pelos governos e indús-
trias farmacêuticas. O encontro foi 
mais uma oportunidade de mostrar a 
preocupação do Instituto com a saúde 
pública. 

Terceira Idade

Farmanguinhos sediou o evento. A 
Sociabilidade da Pessoa Idosa na AP. 04 
- Área de Planejamento da Secretaria 
Municipal de Saúde em Jacarepaguá. 
O projeto, que teve a parceria da 
Gestão Social de Farmanguinhos e da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 
foi um sucesso. O objetivo do encontro 
foi integrar as ações de qualidade de 
vida voltadas para a terceira idade  na 
área AP. 04, que compreendem os 
bairros Cidade de Deus, Vargem Grande 
e a Barra da Tijuca. 

Projeto Profito 

Por meio dos programas Profito Am-
biental, Educação e Saúde, o Profito 
fomenta e monitora a produção de 
plantas medicinais utilizadas na fabri-
cação de fitoterápicos. O projeto que 
beneficia 200 agricultores, atua nas 
comunidades do Maciço da Pedra Bran-
ca, Vargem Grande e Campo Grande, 
oferecendo capacitação agroecológica,  
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voltada para o beneficiamento e co-
mercialização de seus produtos liga-
dos à agrobiodiversidade. Em 2010, 
eles visitaram a Coleção de plantas 
medicinais e o Herbário do Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro. Durante 
a visita, foram disponibilizadas fontes 
de pesquisa e contato direto com pro-
fissionais especializados. O objetivo 
é criar uma rede de colaboração 
entre as instituições e os agricultores. 
No Jardim Botânico, os integrantes 
do projeto participaram de uma 
oficina de exsicatas (plantas secas 
conservadas) e em seguida visitaram 
o Herbário, onde estão catalogadas 
cerca de 500 mil espécies da flora. Na 
oficina, supervisionada pela bióloga do 
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico, 
Yara Britto, conheceram profissionais 
que trabalham no setor e tiveram 
a oportunidade de aprimorar seus 
conhecimentos. 

Oficina do Cuidado 

Este projeto, ligado à Assessoria Exe-
cutiva de Farmanguinhos/Fiocruz, 
contribui com um intenso trabalho de 
campo em Jacarepaguá, na área da 
Promoção da Saúde. 

Tem por objetivo auxiliar no despertar 
da consciência do saber cuidar da saúde, 
do meio ambiente, das relações entre 
as pessoas e planeta Terra. Promove 
aulas sobre meio ambiente e oficinas de 
alimentação saudáve e já  beneficiou 
8.570 pessoas das comunidades do 
Jardim do Anil, Conjunto César Maia e 
Conjunto Habitacional Bandeirantes. 

Fiocruz pra você 2010 

No Dia Nacional de Vacinação contra 
a Poliomielite, a Fiocruz promove 
o Fiocruz pra Você que recebe, 
informa e diverte as comunidades. 
Farmanguinhos realiza em seu campus 
duas edições do evento. Além da  feira 
de ciências, na qual são transmitidas 
noções básicas de saúde, de como   
se produz vacinas e medicamentos 
através de minilaboratórios, dispo-
nibiliza informações sobre a AIDS, os 
benefícios do aleitamento materno, e 
sobre insetos e parasitas transmissores 
de doenças. Conta ainda com a parti-
cipação de artistas e grupos culturais 
reconhecidos e ampla divulgação na 
imprensa. Em 2010, foram imunizadas 
3.251 crianças, e oferecidos vários ser-
viços de saúde para a comunidade, 
como aferição de pressão arterial, 
eletrocardiograma, acuidade visual, 
diagnóstico de catarata, entre outros, 
totalizando 3.036 atendimentos. 
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Educação, Comunicação e Cultura 

Projetos e ações que tenham a 
finalidade de contribuir para formação 
de cidadãos críticos e participativos, 
identificados com os seus contextos 
territorial, histórico e cultural, que 
venham a ter capacidade de arti-
culação, mobilização e proposições 
de políticas públicas voltadas para o 
desenvolvimento sócio-comunitário. 

participação na Rede Nacional de 
Mobilização Social do COep 

Juntamente com a Fiocruz, Farman-
guinhos compõe a rede de organizações 
integrantes do Comitê de Entidades 
no Combate à Fome e pela Vida – 
COEP. Trata-se de uma grande rede de 
ação cidadã que incentiva e articula 
iniciativas voltadas à melhoria da 
qualidade de vida das comunidades 
carentes. Anualmente, com a partici-
pação das escolas municipais, o COEP 
promove o Festival de Música “Os Jovens 
e os Objetivos do Milênio”, que tem 
como finalidade mobilizar jovens para o 
exercício da cidadania. Farmanguinhos, 
por meio da  Gestão Social, apoiou a 10ª 
edição do festival,  convidando a Escola 
Municipal Pedro Aleixo e o Núcleo de 
Arte da Escola Municipal Albert Einstein 
para representar o Instituto no evento. 
A Albert Einstein repetiu o segundo 
lugar do festival passado e a vencedora, 
Pedro Aleixo, foi estreante. 

Museu Ciência Móvel 

Farmanguinhos recebeu 1.800 alunos 
das 16 escolas municipais da Cidade 
de Deus, que, com muita curiosidade, 
visitaram o caminhão Museu de Ciência 
Móvel. O projeto associa cultura e 

ciência, além de promover a inclusão 
sóciocultural nas comunidades por 
onde passa. A iniciativa,   pertencente 
ao Museu da Vida da Fiocruz,  esteve 
por três dias no estacionamento de 
Farmanguinhos, em Jacarepaguá, e fez 
sucesso entre  os alunos e professores 
das escolas municipais. O Instituto  
com este projeto reforçou a parceria 
com a rede de escolas municipais da 
Cidade de Deus. 

Turismo pedagógico: Um novo olhar 
sobre a cidade 

Farmanguinhos, por meio  do Edital da 
Cooperação Social da Fiocruz, e em 
parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação do Rio de Janeiro (7ª 
CRE) e a Universidade Estácio de Sá, 
desenvolveu o projeto social “Turismo 
Pedagógico: Um novo olhar sobre a 
Cidade”, voltado para a educação de 
crianças e jovens das escolas muni-
cipais da Cidade de Deus.

A ideia é levar o aluno do restrito espaço 
de uma sala de aula para um contexto 
mais amplo, o da realidade turística 
de seu município, e proporcionar pers-
pectivas que criem ideias inovadoras e 
permitam formar um cidadão crítico, 
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e participativo. Além desse objetivo 
geral, trabalhou-se com três contextos 
específicos:

•  O primeiro é  ampliar o acesso de 
crianças e adolescentes ao patrimônio 
histórico-cultural do Rio de Janeiro,  
com a realização de passeios semanais 
e a confecção de trabalhos após as 
visitas, visando elevar os índices de 
aprendizado e sucesso escolar.

• O segundo, mobilizar, motivar e  in-
tegrar diretores, professores e acadê-
micos da área de turismo, a participar 
de palestras interativas que dis-
cutam a importância do turismo para 
a comunidade e para o processo de 
aprendizado dos alunos. 

• O terceiro, é a elaboração de roteiros 
turístico-pedagógicos, atividade que 
envolveu acadêmicos de turismo e 
professores das escolas da rede pública, 
visando incluir nos passeios, de forma 

lúdica e inovadora, conteúdos  cur-
riculares multidisciplinares. Assim 
foram realizadas 15 aulas passeio a 
vários pontos turísticos e  culturais 
da cidade, com roteiros de visitação 
estruturados em consonância  com 
os conteúdos curriculares apren-
didos em sala de aula. 

Tendo como foco os alunos com 
maior dificuldade de aprendiza-
gem, o projeto atendeu a 129 cri-
anças e adolescentes das Escolas 
Municipais Leila Barcellos, José 
Clemente e Alberto Rangel, todas 
da Cidade de Deus. 

projeto Cultura portátil 

A proposta do projeto é fortalecer as 
instituições da Cidade de Deus que 
lutam pela ampliação dos espaços 
de cultura na comunidade, por 
meio de um curso de capacitação 
em elaboração e formatação de 
projetos culturais, envolvendo esco-
las, associações, artistas locais e 
profissionais, produtores culturais e 
pesquisadores. O objetivo é contri-
buir na construção de alternativas de 
fortalecimento de cultura na região, 
além de gerar emprego e renda para 
os moradores da comunidade da 
Cidade de Deus.

A formação de empreendedores  
culturais das instituições locais per-
mite que eles possam se beneficiar 
de editais de fomento, no sentido 
de captar recursos (públicos ou 
privados), bem como desenvolver 
atividades autossustentáveis. Com 
isso, além da formação dos empre-
endedores da comunidade, será pos-
sível dinamizar a economia dessas 
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localidades, tornando as atividades 
culturais já desenvolvidas pelos mes-
mos, fonte de renda e emprego para 
os moradores da comunidade. Ao final 
do projeto, foi realizada a 1ª Mostra 
de Projetos Cultura Portátil com a 
exposição dos trabalhos elaborados pelos 
participantes do curso de capacitação. 

Trabalho, Renda e Solidariedade 

Ações e projetos que desenvolvam ca-
pacidades, habilidades e cultura do tra-
balho; que estimulem potencialidades 
e vocações econômicas; que estejam 
inseridos em arranjos produtivos; que 
sejam intensivos em associativismo 
e gestão participativa e que venham 
a contribuir para o desenvolvimento 
equânime e sustentável do local. 

Feira do Talento 

Tem por objetivo criar um espaço 
alternativo para divulgar o potencial 
artístico e criativo dos trabalhadores e 
seus familiares, bem como de moradores 
das comunidades do entorno. O evento 
conta com expositores que apresentam 
produtos fabricados artesanalmente. A 
ausência de um espaço para expor os 
trabalhos artesanais dos moradores, 
trabalhadores e seus familiares é o 
principal motivador dessa iniciativa. 
Em 2011,  a Feira do talento realizou 19 
edições: cinco em Farmanguinhos, sete 
na Fiocruz e sete no estacionamento 
do supermercado Prezunic. O projeto 
contou com recursos do edital da 
Cooperação Social da Fiocruz, que 
foram utilizados na prestação de 
assessoria técnica aos grupos por 
meio de formação e qualificação em 
economia solidária. 

primeiro Seminário de 
economia Solidária 

Farmanguinhos abriu suas portas para 
sediar o Primeiro Seminário de Economia 
Solidária. No evento, a Gestão Social 
apresentou o projeto Feira do Talento 
como um modelo de desenvolvimento 
econômico para os moradores da Cidade 
de Deus, em Jacarepaguá. 

Incentivo ao artesanato local 

Com o objetivo de incentivar o arte-
sanato local, Farmanguinhos adquire 
dos artesãos da Feira do talento 
brindes institucionais como forma de 
fomentar junto às empresas da região a 
mesma prática. Além disso, o Instituto 
contribui para geração de trabalho e 
renda para as famílias dos artesãos. 
Por outro lado, reforça a imagem de 
empresa socialmente responsável e 
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ambientalmente correta por incenti-
var a consciência ecológica, já que 
os brindes são confeccionados com 
material reciclado. 
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Farmanguinhos recebe premiação 

Farmanguinhos recebeu do Lions 
Clube RJ-Sernambetiba os prêmios 
“Lions Empresa Cidadã” e “Lions 
Humanitário”, em reconhecimento  
aos serviços sociais prestados a co-
munidades e instituições sem fins lu-
crativos. Indicado pela segunda vez, 
Farmanguinhos foi a única instituição 
pública a receber esta premiação. O 
Instituto foi representado pela Chefe 
de Gabinete Lícia de Oliveira, que 
recebeu medalha e Certificado de 
Mérito pelos eventos sociais realizados 
na unidade. Na mesma solenidade, na 
categoria Personalidades, a Super-
visora da Gestão Social,  Magali Chuquer 
recebeu medalha e Certificado de 
Mérito pela qualidade dos serviços 
prestados na área humanitária. 



parcerias Internas 

Assessoria de Comunicação – ASCOM 
Coordenação de Gestão e Informação - CGI 

Setor de Eventos Corporativos 
Vice-diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação – VDEPI 

Vice-diretoria de Gestão do Trabalho – VDGT 

Órgãos governamentais 

7ª Coordenadoria Regional de Educação – 7ª CRE 
Centro de Referência de Assistência Social Elis Regina - 7ª CRAS 

Coordenadoria de Assistência Social – 7ª CAS 
Coordenadoria de Saúde AP.4 

Defensoria Pública 
Fundação de Apoio à Escola Técnica - FAETEC 

Ministério da Educação - MEC 
Ministério da Saúde - MS 

Primeira Vara Criminal de Jacarepaguá – TJ-RJ 
Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário – SEDES 

Secretaria Municipal de Cultura – SMC 

Organizações da Sociedade Civil 

Agência de Desenvolvimento Local da Cidade de Deus 
Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá - ACIJA 

Associação Sementes da Vida - ASVI 
Casa de Sant’Anna 

Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida - COEP 
Grupo Alfazendo 

Lions Clube Sernambetiba 
Prover Logística e Transportes 

Serviço Social da Indústria - SESI 
Serviço Social do Comércio - SESC Nacional / Rio 

Universidade Estácio de Sá 

pARCeIROS de FARMANgUINHOS




