
20
12

B
al

an
ço

 S
o

ci
al

U
m

a 
ev

o
lu

çã
o

 n
o

 t
em

p
o





Fachada do prédio 10, do Complexo Tecnológico de 

Medicamentos

Balanço Social Farmanguinhos  2012

Uma evolução no tempo

3

FICHA TÉCNICA                                                                                                                        

Presidente da República
Dilma Vana Rousseff

Ministro da Saúde
Alexandre Padilha

Presidente da Fiocruz
Paulo Ernani Gadelha Vieira

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

Diretor de Farmanguinhos
Hayne Felipe da Silva

Vice-Diretoria de Gestão do Trabalho
Lucimar Gomes Pereira Junior 

Núcleo de Gestão Social
Magali Portela

Coordenador do Projeto 
Jacob Portela

Colaboração
Núcleo de Gestão Social 
Centro de Estudos de Farmanguinhos (CEC) 
Assessoria de Comunicação 
Departamento de Desenvolvimento de RH
Núcleo de Programas de Ensino 
Departamento de Segurança, 
Meio Ambiente e Saúde do Trabalhador  (DMMS)
Seção de Farmacovigilância  
Seção de Atendimento ao Cliente (SAC) 
Núcleo de Gestão em Biodiversidade e 
Saúde (NGBS)
Seção de Patrimônio  
Serviço de Saúde 
Setor de Eventos Corporativos 
Setor de Qualidade de Vida 
Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz 
(Asfoc-SN) 

Projeto Gráfico e Diagramação
André Nogueira

Fotografias
Edson Silva, Paulo Rodino (pág.7) 
e J. C. Gouvêa (pág.8)

Revisão
Edmilson Silva / Alexandre Matos / 
Aline Souza

É permitida a reprodução parcial ou total desta 
obra, desde que citada a fonte.



20
12

Farmanguinhos

Av. ComAndAnte GuArAnys, 447 - JACArepAGuá - rio de JAneiro/ rJ - BrAsil / Cep: 22775-903 / e-mAil:ComuniCA@fAr.fioCruz.Br

B
al

an
ço

 S
o

ci
al

U
m

a 
ev

o
lu

çã
o

 n
o

 t
em

p
o

Balanço Social Farmanguinhos 2012

U
m

a 
ev

o
lu

çã
o

 n
o

 t
em

p
o

4

  A Empresa  .....................................................................................................  5

  Missão, Visão e Valores  ................................................................................... 6 

  A Cooperação Social da Fundação Oswaldo Cruz  ......................................... 8

  Balanço Social Farmanguinhos 2012  ............................................................... 9

  Responsabilidade Social Corporativa ............................................................. 10

  Responsabilidade Sócio-Ambiental  ............................................................... 22 

  Responsabilidade Social - Desenvolvimento Humano e Comunitário  .......... 27  

  Parceiros de Farmanguinhos  ......................................................................... 33 

SUmárIo                                                                                                                  



20
09

20
10

20
11

Linha do tempo das versões do Balanço Social

O início O desenvovimento A maturidade

Balanço Social Farmanguinhos  2012

Uma evolução no tempo

5

A EmPrESA                                                                                                                       

O nosso lema “fazer melhor o que já fazemos bem” confirma a vocação de 
Farmanguinhos de desenvolvimento e conquistas. 2012 foi um ano especial. 

Promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores, melhorando os 
seus níveis de competência, é uma orientação organizacional que faz parte das diretrizes 
estratégicas de Farmanguinhos na ascensão da saúde pública através da produção de 
medicamentos, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

Os programas descritos neste Balanço Social são o resultado das ações sociais direcionadas 
à comunidade do entorno do campus e, também, ao público interno, construídos por meio 
de uma prática comprometida com as mudanças na promoção da saúde, solidariedade, 
sustentabilidade, cultura e educação. 

No Balanço descrevemos os programas que evidenciam a prática da Responsabilidade 
Social, no que tange aos valores institucionais, transparência e ética, como também ações de 
desenvolvimento profissional, difusão e geração de conhecimento, por meio das capacitações 
oferecidas pela Unidade, além do desenvolvimento corporativo, e ações socioambientais. 

Estamos no meio da jornada, mantendo-nos no caminho da valorização, participação e 
transparência. 

Boa leitura. 

Lucimar Gomes Pereira Junior
Vice-diretor de Gestão do Trabalho Farmanguinhos/ Fiocruz
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MISSÃO

Atuar com responsabilidade socioambiental na promoção da saúde pública por meio da 
produção de medicamentos, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, geração e difusão de 
conhecimento.

VISÃO

Ser reconhecido até 2022 por organismos nacionais e internacionais como centro estratégi-
co na produção pública de medicamentos, pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

VALORES

• Compromisso com o acesso da população brasileira a insumos e serviços 
 estratégicos de saúde

• Compromisso com as políticas públicas

• Compromisso socioambiental

• Inovação

• Ética e transparência

• Gestão participativa

• Compromisso com a qualidade e excelência

• Uso responsável dos recursos públicos

• Integração institucional

• Compromisso institucional com o caráter público e estatal

• Valorização da qualidade de vida

• Valorização pessoal e profissional

FArmANGUINHoS                                                                                                                  

MiSSão,
ViSão e ValoReS 
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A Coordenadoria de Cooperação So-
cial da Presidência da Fiocruz induz, 

fomenta e participa de iniciativas em par-
cerias com instituições públicas e privadas, 
organizações de base sócio comunitária e 
movimentos sociais para o enfrentamen-
to e redução das desigualdades e iniquida-
des presentes nos determinantes sociais da 
saúde.  Ao direcionar e priorizar suas ações 
para os territórios no entorno dos campi da 
Fiocruz, a Cooperação Social reconhece a 
importância estratégica de contribuir para a 
gestão participativa e territorializada das po-
líticas públicas promotoras de saúde.

A Coordenadoria de Cooperação Social 
também objetiva desenvolver tecnologias 
sociais em territórios em situação de vulne-
rabilidade socioambiental e civil, tendo co-
mo base a solidariedade, direitos humanos e 
a democracia participativa.   Na construção 
da tecnologia social em saúde considera-se 
enquanto princípios fundantes a construção 
compartilhada do conhecimento, a partici-
pação popular, a transformação da realidade 
e a sua reaplicação.

Com a intenção de impulsionar atividades 
em cooperação junto aos atores sociais en-
volvidos nos diversos projetos e convênios, 
a Coordenadoria de Cooperação Social da 
Presidência da Fiocruz estimula, principal-
mente, no entorno dos campi, a atuação 
em redes articuladas a três eixos indutores 
do desenvolvimento territorializado, social-
mente justo, equânime e sustentável:

• Educação, Comunicação e Cultura: prio-
riza ações e projetos que tenham a finalida-
de de contribuir para formação de cidadãos 
críticos e participativos, identificados com os 
seus contextos territorial, histórico e cultu-
ral, que venham a ter capacidade de articu-
lação, mobilização e proposição de políticas 
públicas voltadas para o desenvolvimento 
sociocultural da comunidade;

• Trabalho, Renda e Solidariedade: colabora 
com o desenvolvimento de ações que am-
pliem as capacidades e habilidades dos ato-
res locais, no escopo da tecnologia social, 
interferindo positivamente na cultura do 
trabalho e da solidariedade. Essas ações de-
vem estimular potencialidades econômicas 
de forma a se interligarem em arranjos sócio 
produtivos territorializados, intensivos em 
associativismo e gestão participativa, vindo 
a contribuir para o desenvolvimento equâni-
me e sustentável do local

• Território, Saúde e Ambiente: prioriza 
ações e projetos que reforçam a organiza-
ção e a participação dos movimentos sociais 
e organizações de base sócio comunitária na 
reivindicação, formulação e controle social 
das políticas públicas voltadas para constru-
ção de territórios saudáveis; apoia-se na afir-
mação do caráter indissociável entre saúde, 
território e ambiente, propondo ações so-
cioambientais equânimes e sustentáveis que 
sejam garantidas por uma gestão democráti-
ca e participativa do território.
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A Fiocruz desenvolveu 52 projetos em 2012, 

aplicando 2,2 milhões de reais pela Presidência 

e pelas unidades técnico-científicas, benefician-

do mais de noventa mil pessoas.   As ações são 

realizadas com participação direta das unida-

des e órgãos da Presidência da Fiocruz.   

Dentro deste contexto se destaca a atuação 

do Núcleo de Gestão Social de Farman-

guinhos, em Jacarepaguá/Cidade de Deus, 

ao buscar desenvolver suas ações com a 

participação ativa dos movimentos sociais 

e das organizações de base sócio comu-

nitárias, do apoio de empresas e com o 

envolvimento de setores dos três níveis 

de governo. 

José Leonídio Madureira Sousa Santos

Coordenadoria de Cooperação Social/ 

Presidência - Avenida Brasil 4.036 / sala 

803 - Presidência – Fiocruz - Mangui-

nhos, Rio de Janeiro – CEP: 21.040-361 

Telefones: +55 (21) 3882-9091/9048

E-mail: cooperacaosocial@fiocruz.br

Site: http://www.fiocruz.br

a CooPeRação 
SoCial Da FioCRuz
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A publicação do Balanço Social 2012, 
além de divulgar as ações sociais de 

Farmanguinhos, direcionadas aos seus pú-
blicos interno (colaboradores) e externo 
(comunidades do entorno), permite uma 
análise do quanto se avançou rumo a uma 
política permanente de responsabilidade so-
cial e no campo da Cidadania Empresarial.

Com relação à transparência, ética e gover-
nança, os colaboradores contam com canais 
de participação na gestão da unidade, bem 
como com canais de comunicação que os 
mantêm informados sobre as ações empre-
endidas pelo seu corpo diretivo. Estes canais 
ao longo destes quatro anos foram conso-
lidados e hoje estão institucionalizados. A 
unidade elaborou o seu Plano Quadrienal 
2011-2014 para o qual a comissão elabora-
dora foi formada em Assembléia Geral dos 
funcionários do Instituto. A gestão democrá-
tica permite que os rumos da unidade sejam 
decididos coletivamente, e que as decisões 
sejam compartilhadas entre todos. 

Na relação com os cidadãos consumidores 
de seus produtos garante o acompanhamen-
to do medicamento em todas as suas fases, 
tendo como foco a promoção da saúde in-
centivando o uso racional dos medicamen-
tos e, desestimulando a automedicação. 

Em tempos de sociedade do conhecimento 
em que o saber tornou-se um dos princi-
pais fatores de superação de desigualdades, 
de agregação de valor, criação de emprego 
qualificado e de propagação do bem-estar, o 
Instituto mantém uma política permanente 
de qualificação de seu corpo funcional. Far-
manguinhos proporciona educação continu-
ada e aperfeiçoamento contínuo de seus co-
laboradores por meio de cursos e parcerias 
com instituições de ensino e qualificação. 
No campo da saúde, também fundamental 
para o bem–estar, atua, principalmente, com 
seus programas de saúde institucionalizados, 
na prevenção de agravos. Nestes quatro 
anos esta política de investimento no público 
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interno foi reforçada e consolidada. 

Na Responsabilidade Socioambiental, a pre-
servação ambiental e o desenvolvimento 
sustentável estão na ordem do dia, grande 
parte das práticas desenvolvidas pelo Institu-
to é baseada em legislações federais, estadu-
ais e municipais, atuando de forma preven-
tiva nestas questões. Tanto no descarte de 
seus resíduos, no tratamento de seus efluen-
tes e na solução de outros problemas rela-
cionados ao desequilíbrio ambiental, o Insti-
tuto opta por alternativas ecológicas e pre-
ventivas, impedindo efeitos adversos sobre 
a comunidade do entorno, antecipando-se a 
possíveis impactos ambientais negativos que 
poderiam ocorrer tanto no seu campus co-
mo em seu ambiente externo. 

No Desenvolvimento Humano e Comunitá-
rio, indo na contramão do assistencialismo, 
Farmanguinhos busca fortalecer as reivindi-
cações comunitárias e empoderar as institui-
ções legalmente constituídas e legitimadas 
pelos moradores, implementando projetos 
sociais que estejam em sintonia com os an-
seios e demandas das comunidades, que 
contribuem de forma participativa na elei-
ção das prioridades que se transformam em 
ações. Através de projetos próprios, ou em 
parceria com outras instituições ao longo 
dos sete anos em que atua nas comunida-
des do entorno, pauta sua ação no conceito 
de Desenvolvimento Integral e Sustentável 
transformando-se em referência para a atu-
ação de outras empresas na área social. 

Analisando a atuação do Instituto na área so-
cial, conclui-se que transformou suas ações 
sociais em política permanente e incorporou 
em sua missão e valores os princípios da res-
ponsabilidade social.

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



“Farmanguinhos é muito atuante no ensino e qualificação. Há várias formas de desen-
volvimento profissional dentro desta Unidade”. 

(Vitória Iva dos Santos - Colaboradora)
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Transparência e Ética

F armanguinhos acredita na responsa-
bilidade social empresarial, tendo por 

princípio a ética na gestão e na forma de se 
relacionar com todos os seus públicos – in-
terno (colaboradores) e externo (comunida-
de do entorno) – considerados interlocuto-
res válidos com os quais é preciso se comu-
nicar, a fim de que sejam respeitados seus 
direitos e interesses.

Transparência e Gestão Participativa

Pautando-se na gestão participativa, Farman-
guinhos possui um Conselho Deliberativo 
– CD/Far - cujas atribuições são decidir ou 
resolver sobre a política de desenvolvimen-
to institucional, planejamento estratégico e 
desempenho dos programas da unidade. O 
CD/Far é formado pelo diretor e vice-di-
retores, onze servidores e quatro terceiri-
zados, que têm sob sua responsabilidade a 
construção coletiva dos rumos do Instituto. 
Os representantes do CD tomaram posse 
em 2010. As reuniões deliberativas ocorrem 
bimestralmente. São abertas a todos os co-
laboradores e a pauta de discussão, bem co-
mo os resultados, são divulgados amplamen-
te pela intranet. Além do CD/Far, a unidade 
conta com as reuniões ampliadas que têm 
como objetivo tornar públicas suas ações. 

Transparência e Uso dos 
Recursos Públicos

Os dados de gestão de Farmanguinhos são 
disponibilizados no Portal Transparência Pú-
blica. Todas as informações sobre as com-
pras de materiais de bens e serviços estão 
acessíveis na página. A medida tem como 
objetivo dar total transparência às decisões 
da Diretoria. Através do endereço eletrô-
nico http://www.portaltransparencia.gov.
br qualquer cidadão pode conferir de que 
forma os recursos públicos são empregados.
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Comunicação, Democracia e 
Transparência

A Assessoria de Comunicação de Farman-
guinhos tem pautado a sua atuação nos 
preceitos adotados pela Coordenadoria de 
Comunicação Social (CCS) da Fiocruz, pro-
curando tornar o mais transparente possível, 
tanto interna, quanto externamente, as ativi-
dades realizadas por esta unidade a favor da 
saúde pública, no que diz respeito ao ensino, 
pesquisa e produção de medicamentos.   

Por sua vez, a CCS obedece ao que deter-
mina a política maior, orientada pela Secre-
taria de Comunicação Social da Presidência 
da República (Secom/PR), e que visa ao es-
tabelecimento e manutenção de canais de 
comunicação, a fim de abastecer com infor-
mações a comunidade do Instituto e, princi-
palmente, a sociedade, em última análise, a 
financiadora do nosso trabalho e, justamen-
te por isso, a quem devemos prestar contas 
dos recursos aqui aplicados. A política de 
comunicação adotada visa sempre à trans-
parência, um dos fundamentos primordiais 
da democracia.

Ao longo de 2012, as atividades de Farman-
guinhos foram divulgadas em suportes que 
vão desde os 25 totens, estrategicamente 
dispostos nas dependências dos três campi, 
informativo interno (Far Notícias), um canal 
direto com a diretoria (Fale com o Diretor)
aos mais importantes órgãos da imprensa, 
passando pelas mídias digitais, como as lis-
tas de e-mails (Fiocruz-L  e Far-L, através do 
email corporativo Far Comunica), a intranet, 
a página na internet e o perfil no Facebook.  
Na chamada grande imprensa foram veicula-
das mais de 200 notícias, abrangendo desde 
o noticiário eletrônico líder de audiência, o 
Jornal Nacional da Rede Globo de Televisão, 
até alguns dos mais importantes jornais im-
pressos, como O Globo, Folha de São Paulo 
e O Estado de São Paulo. 
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Em parceria com a CCS, passamos a divulgar 
assuntos relacionados a Farmanguinhos na 
Web TV, conjunto de aparelhos de televisão 
também localizados em pontos estratégicos 
pelas unidades da Fiocruz. 

As atividades divulgadas por essa diversida-
de de mídias (impressas e digitais) compre-
endem desde as que compõem o escopo 
institucional, relacionadas às necessidades 
comunitárias do corpo funcional da unidade, 
de caráter mais interno; assim como às asso-
ciadas à participação de Farmanguinhos co-
mo parceiro privilegiado do Grupo Executi-
vo do Complexo Industrial da Saúde (Gecis), 
projeto do governo Dilma Rousseff e do qual 
a Fiocruz funciona como âncora.

Para citar como exemplos dessas atividades, 
tivemos a Semana de Prevenção do Estresse 
e da Qualidade de Vida, do Serviço de Saúde 
do Trabalhador, do Departamento de Segu-
rança, Meio Ambiente e Saúde (DSMS), liga-
do à Vice-Diretoria de Gestão do Trabalho 
(VDGT). Além disso, tivemos o evento para 
lançamento da primeira Parceria de Desen-
volvimento Produtivo (PDP) que resultou na 
nacionalização do antirretroviral  Atazanavir, 
e a entrada em operação da Fábrica de An-
tirretrovirais e Outros Medicamentos, em 
Maputo, capital de Moçambique. 

Estas atividades estão alinhadas com o que 
determina o Plano Quadrienal 2011-2014, 
síntese personalizada institucionalmente do 
documento correspondente da Fiocruz, e 
que visam a atender a seis eixos estratégi-
cos: Desafios do SUS, Ciência e Tecnologia, 
Saúde e Sociedade, Complexo Econômico-
-Industrial da Saúde, Saúde, Ambiente e Sus-
tentabilidade, Saúde, Estado e Cooperação 
Internacional, e Inovação em Gestão. 

Produtividade – Na área design gráfico, 
do total de 145 chamados solicitados, 127 
foram concluídos e 13 cancelados. As artes 
criadas foram utilizadas diretamente na for-
ma de cartazes veiculados pelos totens.  Elas 
também serviram para ilustrar os assuntos 
postados na intranet.
Em fase de reformulação,  o site foi atuali-
zado com notícias sobre o Instituto ou com 
temas relacionados, direta ou indiretamen-
te, ao universo temático de Farmanguinhos. 
Essa atualização é feita diariamente. 

Mídias sociais – As atividades de Farman-
guinhos ou que guardam correlação com o 
campo de atuação da unidade também fo-
ram transformadas em posts para o perfil do 
Instituto no Facebook. Vale notar o cresci-
mento do interesse dos usuários nos assun-
tos postados nesta mídia social. No período 
de um semestre, passamos de pouco mais 
de 500 pessoas interessadas para quase qua-
tro mil usuários antenados com os assuntos 
colocados na página.  Ou seja, octuplicou 
a quantidade de pessoas que passaram a 
visitar, ler, curtir, recomendar e comparti-
lhar alguns dos assuntos postados. Também 
cresceu o número de pessoas que curtiram 
o perfil. No final de 2012, eram mais de 600 
usuários que haviam passado a curtir o perfil 
de Farmanguinhos no Facebook.

A instantaneidade e a abrangência dessa 
mídia social, permitidas pela tecnologia de 
transmissão em tempo real, ajudam a am-
pliar a divulgação das atividades desenvol-
vidas diretamente pela unidade, e, simul-
taneamente, a reforçar a imagem de Far-
manguinhos como autoridade em pesquisa 
e desenvolvimento de fármacos. E também 
em produção de medicamentos de interesse 
público, assim como na difusão de conheci-

ReSPoNSaBiliDaDe
SoCial CoRPoRaTiVa

“O Conselho Deliberativo representa o modelo participativo e democrático de 
gestão de Farmanguinhos”.
(Sandro Santos - Colaborador)
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mentos relacionados aos campos da farmo-
química e da farmacêutica nacionais. 

Essa instantaneidade é potencializada pe-
la Comunicação Viral, situação em que um 
internauta se interessa pelo que acabou de 
ler e resolve compartilhar a informação com 
outros usuários da rede mundial de compu-
tadores. Uma análise dos indicadores que o 
Facebook dispõe nos mostra, por exemplo, 
que a notícia sobre a Parceria de Desenvol-
vimento Produtivo (PDP) com a Boehringer 
Ingelheim para a produção, por Farmangui-
nhos, do Dicloridrato de Pramipexol foi uma 
das postagens mais replicadas pelos inter-
nautas, atingindo 15,95% entre os mais de 
mil assuntos colocados no perfil da unidade. 

A análise dos indicadores permite saber que 
a informação foi lida por usuários de vários 
países do mundo. Ou seja, a interlocução 
sobre as iniciativas da unidade tem sido as-
segurada com a utilização das mídias sociais.

Quanto à utilização da internet para difusão 
das informações relativas à sua atuação para 
a sociedade, foram dadas respostas aos 501 
usuários que encaminharam suas reivindica-
ções para o Fale Conosco, canal de comuni-
cação disponível no site de Farmanguinhos.

Atendimento ao Cidadão 

A Seção de Atendimento ao Cliente (SAC) 
não possui uma política formalizada, mas é 
consciente de sua responsabilidade como 
veículo de informação aos cidadãos e 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 medicamentos pro-
duzidos por Farmanguinhos.
• Disponibilizar informações sobre os 
medicamentos de Farmanguinhos.
• Proporcionar aos profissionais da 

saúde e aos consumidores uma maior con-
fiabilidade nos medicamentos produzidos 
por Farmanguinhos.

A segurança e eficácia de um tratamento e 
o Uso Racional de Medicamentos (URM) 
passam por várias etapas, desde a consulta 
médica e a prescrição, até a melhora, cura 
ou retorno do paciente. 

A relação entre médico e paciente muitas 
vezes é difícil. Uma pessoa ao sair de uma  
consulta, e mesmo com uma boa orientação 
médica, por vezes, permanece com dúvidas 
sobre como deve tomar o medicamento, 
sendo necessário entrar em contato com o 
SAC da indústria farmacêutica e esta é uma 
ótima oportunidade para se atuar na promo-
ção da saúde pelo incentivo ao URM.

O SAC viabiliza a instituição atuar em seu 
foco principal: o cidadão. Por meio do SAC 
é possível acompanhar o desempenho dos 
medicamentos até o objetivo final: trata-
mento, prevenção ou cura de patologias. 
Farmanguinhos disponibiliza em todas as 
embalagens e materiais impressos os meios 
de contato como o telefone 0800 024 16 
92, o e-mail: sac@far.fiocruz.br e a internet 
(www.far.fiocruz.br).

Ao entrar em contato com Farmanguinhos 
o cidadão é atendido por pessoas treinadas 
em procedimentos que desestimulam a au-
tomedicação e incentivam o URM, com os 
seguintes objetivos: identificar se o medi-
camento 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; diferenciar 
solicitações de informação sobre efeitos co-
laterais de notificações de suspeita de even-
tos adversos (atendimento específico).

Complementando estas ações, após o aten-
dimento inicial pelo SAC, todas as suspeitas 
de eventos adversos são enviadas à Seção de 

Re
SP

o
N

Sa
Bi

li
D

a
D

e 
So

Ci
a

l 
Co

RP
o

Ra
Ti

Va



Balanço Social Farmanguinhos 2012

U
m

a 
ev

o
lu

çã
o

 n
o

 t
em

p
o

14

Farmacovigilância (FVG), que faz uma ava-
liação de cada caso. A FVG procura fazer 
um acompanhamento de todos os eventos 
(principalmente de casos mais graves), pa-
ra verificar qual o desfecho do caso (se o 
paciente foi ao médico, melhorou ou não, 
etc.). Esta ação viabiliza um maior conheci-
mento sobre o caso e, consequentemente, 
dos produtos de Farmanguinhos. Além dis-
to, o cidadão se sente valorizado e enten-
de que pode confiar na instituição. A maior 
parte dos atendimentos válidos do SAC são 
solicitações de informações sobre os pro-
dutos de Farmanguinhos, no gráfico acima 
pode-se verificar o perfil de atendimentos 
do SAC em 2012.

No início de 2012 o SAC teve um problema 
de telefonia com a empresa prestadora do 
serviço que dificultou o acesso do cidadão. 
Estes problemas foram registrados como 
“Trotes” ou “Ligações perdidas” e foram 
responsáveis por mais de 50% da demanda 
durante o ano. Ainda assim, o SAC foi res-
ponsável por 728 atendimentos válidos em 
2012 (média de 60,66 atendimentos/mês).

Investimento em Pessoas

Para enfatizar o bom relacionamento com 
seus colaboradores, Farmanguinhos incen-
tiva e promove ações a fim de qualificar, 
aperfeiçoar, atualizar e valorizar seu quadro 
profissional. Também investe na promoção 
da saúde e concede benefícios.

Ensino e Qualificação

O Ensino em Farmanguinhos tem como 
objetivo principal qualificar profissionais de 
nível superior para as diversas áreas ligadas 
à indústria farmacêutica, potencializando o 
cumprimento da missão acadêmica, ao inse-
rir o profissional da saúde no novo cenário 
socioeconômico brasileiro.

O Núcleo de Programas de Ensino de Far-
manguinhos gerencia as atividades de um 
curso Stricto sensu (Mestrado Profissional 
em Gestão, Pesquisa e Desenvolvimento na 
Indústria Farmacêutica) e dois cursos Lato 
sensu (Especialização) em Tecnologias In-
dustriais Farmacêuticas (TIF) e em Gestão 
da Inovação em Fitomedicamentos (FITO), 
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ambos  gratuitos e com aceitação consolida-
da pelo público interno e externo. 

Curso de Pós-Graduação Stricto sensu 
em nível de Mestrado Profissional em 
Gestão, Pesquisa e Desenvolvimento na 
Indústria Farmacêutica 

O Mestrado Profissional de Farmanguinhos 
foi criado em março de 2010 no sentido de 
alimentar um anseio antigo da Instituição em 
contribuir com a formação de seus funcio-
nários e também com a disseminação de 
conhecimento por vários outros laborató-
rios farmacêuticos, públicos e privados, do 
Brasil. Tem como objetivo a formação de re-
cursos humanos em Ciência e Tecnologia de 
reconhecida excelência e competência nas 
áreas envolvidas no processo industrial far-
macêutico, desde a concepção até a produ-
ção de medicamentos, passando pelas diver-
sas áreas de gestão relacionadas à produção. 

O Curso abrange três linhas de pesquisa in-
terligadas: Gestão na indústria farmacêutica, 
avaliação de produtos farmacêuticos e pros-
pecção e desenvolvimento de produtos na 
indústria farmacêutica. O curso já formou 19 
mestres. Algumas dissertações conseguiram 
gerar protótipos de novos produtos para al-
gumas empresas, desenvolvimento de novas 
metodologias analíticas e também modelos 
gerenciais. As aplicações são ou podem ser 
imediatas, dependendo do perfil do projeto 
e da empresa em questão.

Curso de Pós-Graduação Lato sensu em 
nível de Especialização em Tecnologias 
Industriais Farmacêuticas (TIF)

O curso apresenta um modelo pedagógi-
co abrangente, contemplando unidades de 
aprendizagem que são pertinentes às expec-
tativas do mercado farmacêutico. Destaque 
para os assuntos relevantes, como Pesquisa 
e Desenvolvimento de Medicamentos, Ges-
tão Estratégica da Inovação Tecnológica, 
Controle e Garantia da Qualidade, Validação 

de Processos, entre outros. O caráter mul-
tidisciplinar permite que profissionais farma-
cêuticos, químicos, engenheiros químicos 
e biólogos busquem esse tipo de especiali-
zação, com o propósito de um significativo 
retorno técnico de aprendizagem às institui-
ções públicas e privadas que optam por esse 
tipo de investimento em recursos humanos. 
De 2008 a 2012, o curso já formou 40 es-
pecialistas. O curso conta com cinco cola-
boradores de Farmanguinhos, bem como de 
egressos de universidades públicas e priva-
das e das indústrias farmacêuticas: Roche, 
Merck, Abott e Glaxo. 

Curso de Pós-Graduação Lato sensu em 
nível de Especialização em Gestão da 
Inovação em Fitomedicamentos (FITO)

O Curso de Especialização em Gestão da 
Inovação em Medicamentos da Biodiversi-
dade tem como missão contribuir para a di-
fusão de uma visão dinâmica da inovação no 
campo de medicamentos da biodiversidade 
brasileira.  A perspectiva do curso é qualificar 
profissionais graduados para atuarem como 
gestores em qualquer segmento da cadeia 
produtiva de medicamentos de origem ve-
getal, com a utilização do conceito analítico 
do Complexo Industrial da Saúde no Brasil e 
o comprometimento com a sustentabilidade 
e com o retorno social e ambiental. 
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Em 2012, foi formalizada a parceria com a Es-
cola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arou-
ca (Ensp/Fiocruz) para o desenvolvimento do 
Curso de Gestão da Inovação em Medicamen-
tos da Biodiversidade na modalidade à distân-
cia,. Os resultados apresentados pela implanta-
ção e desenvolvimento dos cursos são: a quali-
ficação de especialistas na área de gestão, a fim 
de elaborar, estruturar e gerenciar projetos de 
intervenção que propiciem o acesso da popu-
lação aos medicamentos de origem vegetal e 
articulem parcerias entre instituições do setor 
produtivo. Em médio prazo, o projeto concor-
rerá para o atendimento a desafios centrais do 
país na perspectiva ambientalmente sustentá-
vel e socialmente justo.  Os cursos presenciais 
atendem cerca de 25 alunos por turma e o a 
distância prevê a seleção de 700 alunos de todo 
o Brasil. 

Palestras Educativas 

Através do Centro de Estudos, o Departamen-
to de Ensino oferece palestras, conferências, 
vídeos educativos e documentários abertos 
ao público interno e externo. Em 2012, foram 
feitas oito palestras para um público total de 
464 pessoas, entre colaboradores e público 
externo. As palestras tiveram como temas as-
suntos ligados à política de saúde, indústria far-
macêutica, controle social na saúde e estraté-
gias empresariais. As atividades permitem que 
o colaborador e o público externo entrem em 
contato com o que existe de mais atual dos-
mais diversos campos do conhecimento, espe-
cificamente na área farmacêutica. 

Treinamento e qualificação

Por meio das capacitações promovidas em 
2012, Farmanguinhos obteve grandes resul-
tados ao investir na sua força de trabalho. A 
qualificação nas áreas Técnicas, de Gestão da 
Qualidade, Segurança do Trabalho e Geren-
ciais, resultou em trabalhos aprimorados. Os 
investimentos crescentes nas capacitações 
demonstram o quanto a instituição valoriza a 
formação e a educação permanente dos seus 

profissionais (técnicos, administrativos, ope-
racionais e gerenciais). Além de investimen-
to próprio, o Instituto, através de convênios 
com instituições de ensino, proporciona aos 
seus colaboradores acesso à qualificação 
com valores mais vantajosos.

Qualificação e desenvolvimento 
profissional

O Programa de Treinamento e Capacitação 
da Vice-Diretoria de Gestão do Trabalho 
(VDGT) visa a estabelecer critérios e proce-
dimentos para participação dos funcionários 
em atividades de capacitação (treinamen-
tos, cursos, congressos, simpósios, eventos 
técnico-científicos, palestras e workshops), 
interna ou externamente, com ou sem in-
vestimento financeiro.  Objetivos: capacitar, 
aperfeiçoar, reciclar e atualizar a força de tra-
balho da Instituição através da identificação 
das necessidades de treinamento. Para isso, 
são promovidos eventos técnico-científicos, 
cursos, palestras, workshops, visitas técnicas 
e outras atividades. Em 2012, foram ofereci-
das 191 capacitações a 2.528 colaboradores 
totalizando 20.769 horas de formação.
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Programa de Desenvolvimento 
Gerencial 

O objetivo do programa é focar aspectos 
do cotidiano que sirvam de referência para 
a melhoria do desempenho das atividades 
de liderança, do comportamento para com 
a equipe e pares de trabalho, despertando o 
interesse pelo processo de desenvolvimen-
to e maturação das atitudes que referenciam 
suas ações profissionais, como resultante da 
produção de novos conhecimentos e com-
partilhamento com seus liderados, facilitan-
do assim o alcance das metas.

O Programa de Desenvolvimento Geren-
cial iniciou-se em 2010, com o Módulo De-
senvolvimento Gerencial na Gestão Pública 
– Um diferencial de Sucesso. Em 2011, foi 
aplicado o Módulo Formação de Líderes 
como Gestores de Pessoas. Em 2012 tive-
mos o 3º Módulo. Já em 2013, foi aplicado 
o último, o módulo Sistema de Gestão Inte-
grada, sendo duas turmas formadas. Foram 
abordados conceitos gerais sobre Sistemas 
de Gerenciamento, princípios da integração, 
trabalho em equipe e liderança, abordagem 
por processo, introdução as Normas de Sis-
tema de Gestão. Ao todo, 59 colaboradores 
foram beneficiados com o programa.

Programa de Formação Profissional: 
Estágios e Bolsas

A área de Formação Profissional tem co-
mo objetivo, acompanhar e orientar esta-
giários e bolsistas da Instituição, visando ao 
seu crescimento e formação como futuros 
profissionais, além de agir com a legalidade 
dos acordos e contratos vigentes. Uma ra-
mificação do Programa está voltada para o 
colaborador estagiário, dedicada aos funcio-
nários de Farmanguinhos que cursam algum 
tipo de graduação ou curso técnico, contri-
buindo para a sua formação e ascensão, bem 
como seu desenvolvimento na Instituição e 
no mercado de trabalho. O público-alvo são 
alunos de Ensino Médio, Pós-Médio, Curso 

Técnico, Graduação e Pós-Graduação, vin-
culados a Programas de Estágio e Bolsa de 
Pesquisa. O Programa de Estágios e Bolsas 
contribui para a formação de alunos e pes-
quisadores de várias Instituições de Ensino 
Superior de diversos estados brasileiros.

Em 2012, Farmanguinhos contou com cerca 
de 40 Estagiários, distribuídos entre o Com-
plexo Tecnológico de Medicamentos (CTM) 
e os campi da Mata Atlântica e Manguinhos. 
Seis destes estagiários foram contratados 
após o período de formação nas áreas do-
Núcleo de Gestão em Biodiversidade em 
Saúde - NGBS, Produção e Controle de 
Qualidade. Cerca de 100 bolsistas de pes-
quisa atuaram em 2012 em Farmanguinhos, 
também distribuídos entre os três campi. 
Uma ação permanente do programa é o 
Encontro de Formação Profissional que tem 
como objetivo integrar e capacitar os esta-
giários e menores aprendizes dos campi de 
Jacarepaguá e Manguinhos. 

Programa de Idioma Corporativo e 
Projeto Idiomas

O Programa Inglês Corporativo tem o obje-
tivo de desenvolver competências que pos-
sibilitem a comunicação através desta língua 
nas atividades estratégicas desenvolvidas na 
unidade. No primeiro semestre de 2012, 
além de um professor de inglês, participaram 
do programa 18 profissionais de diferentes 
áreas, diretamente envolvidos nas Parcerias 
de Desenvolvimento Produtivo (PDP’s) em 
constantes visitas internacionais e de repre-
sentatividade da unidade no exterior. 

O Projeto Idiomas propõe-se a desenvolver 
competências orais e escritas, que possibi-
litem a comunicação em língua estrangeira 
nas atividades desempenhadas na unidade, 
bem como o aprimoramento e qualificação 
dos profissionais. Desde 2012, as turmas do 
primeiro semestre contaram com 55 profis-
sionais inscritos, dentre gestores, secretá-
rias e outros indicados pelas chefias, e que 
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atendessem aos requisitos contemplados no 
projeto. Já no segundo semestre, as aulas 
contaram com 46 profissionais inscritos.

Projeto Fazendo a Aprendendo 
São Martinho

O Projeto Fazendo e Aprendendo é uma 
parceria da Fiocruz com a Associação Bene-
ficente São Martinho.  O objetivo é promo-
ver a educação de jovens de 16 a 18 anos 
e em situação de vulnerabilidade, por meio 
da inclusão social e da formação profissional. 
Em 2012 participaram da iniciativa em Far-
manguinhos 11 adolescentes.

Parceria com a FENEIS

O projeto de parceria entre a Fiocruz e a Fe-
deração Nacional de Educação e Integração 
dos Surdos (FENEIS) é destinado à educa-
ção, treinamento e qualificação de pessoas 
portadoras de deficiência auditiva. Em 2012, 
Farmanguinhos contou com sete beneficia-
dos, oriundos do FENEIS, distribuídos nos 
setores de Tecnologia da Informação, Re-
prografia e Protocolo. 

Parceria com o Instituto Racine

Em 2012, Farmanguinhos renovou a parce-
ria com o Instituto Racine, que oferece cur-
sos no segmento farmacêutico. A iniciativa 
proporcionou a todos os colaboradores a 
oportunidade de realizarem cursos de pós-
-graduação com descontos especiais. 

Parcerias com a Unisuam e AVM 
Faculdade Integrada

Novas parcerias educacionais foram fecha-
das em 2012 com o Centro Universitário 
Augusto Motta (Unisuam) e AVM Faculda-
des Integradas. A iniciativa proporcionou a 
todos os colaboradores e seus dependentes, 
assim como estagiários e bolsistas bolsas, 
descontos nos cursos de graduação e pós-

-graduação lato sensu.  

Parcerias com os Cursos 
Minds English School e Maxx 

Farmanguinhos firmou parceria com o cur-
so de inglês Minds English School, e com o 
Curso Maxx, preparatório para concursos 
públicos, o que permitiu que colaboradores 
e dependentes tenham direito a bolsas de 
estudo com desconto. 

Cyber Far: Inclusão Digital

Em 2012 foi inaugurado o Cyber Far, proje-
to de inclusão digital em Farmanguinhos, fru-
to de uma parceria com o Banco do Brasil. 
Situado na lanchonete de Farmanguinhos, o 
espaço conta com 12 computadores conec-
tados à internet. O Cyber Far é inovador, 
uma vez que é o primeiro com esse formato 
na Instituição. O objetivo principal é ofere-
cer acesso dos trabalhadores das áreas de 
Produção e Qualidade à internet. O projeto 
contempla inclusão digital e também a social.

Benefícios

Transporte complementar

Diariamente, os colaboradores de Farman-
guinhos contam com o transporte comple-
mentar. Esta ação visa ao bem-estar, satisfa-
ção e segurança de 600 colaboradores, faci-
litando o deslocamento das suas residências 
até a unidade.  Atualmente, o serviço conta 
com cinco linhas. O serviço foi ampliado já 
que antes existiam duas linhas. Com isso,  o 
número de beneficiários dobrou.

Entrega de Cestas de Natal 

O Serviço de Benefícios da Vice-Diretoria de 
Gestão do Trabalho (VDGT) entregou 1.550 
kits natalinos a todos os colaboradores. 
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Promoção da Saúde

O Serviço de Saúde do Instituto se pauta 
à sua atuação nos campos da vigilância, da 
promoção da saúde, da prevenção de do-
enças e acidentes, da detecção precoce de 
agravos à saúde e da assistência multidiscipli-
nar aos casos potencialmente relacionados 
com as condições de trabalho.

Assistência à saúde do Trabalhador

• Atendimentos médicos e de 
enfermagem do trabalho: Pronto aten-
dimento a casos de urgência/emergência, 
acidentes de trabalho, prestação de primei-
ros socorros, encaminhamentos (internos 
e externos) e acompanhamentos dos casos 
atendidos.
• Realização de Exames Ocupa-
cionais: Exames Médicos Periódicos e Ad-
missionais, Mudança de Função, Readap-
tação Funcional, Avaliação de Estagiários e 
Brigadistas. 
• Atendimento Nutricional: Aten-
dimento individual, orientação, avaliação e 
acompanhamento dos trabalhadores.
• Terapias Complementares: 
Atendimentos individuais de Shiatsu, Acu-
puntura, Massoterapia e Auriculoterapia.
• Atendimento Fisioterápico: 
Atendimentos de urgência/emergência, Aci-
dente de Trabalho e Primeiros Socorros.
• Atendimento de Serviço Social: 
Atendimento e acompanhamento dos casos 
sociais e funcionais, visitas hospitalares, do-
miciliares e institucionais.

O objetivo das ações é a atenção multidis-
ciplinar à saúde do trabalhador. Ao longo 
de 2012 foram feitos 12.845 atendimentos, 
entre enfermagem do trabalho, atendimen-
to médico, atendimento fisioterápico, social, 
nutricional e de terapias complementares 
aos trabalhadores de Farmanguinhos.

Campanhas

Em consonância com os calendários de cam-
panhas nacionais e internacionais, e também 
com campanhas internas, Farmanguinhos 
promove entre os seus colaboradores pales-
tras e seminários para proporcionar o maior 
acesso à informação e conscientização acer-
ca dos temas de saúde preventiva. 

Neste sentido, foram realizados eventos 
nas seguintes ocasiões: Campanha de Car-
naval: Prevenção à DST/AIDS – uma ques-
tão de atitude, Dia Internacional da Mulher, 
Dia Mundial da Saúde, Campanha de Pre-
venção e Combate à Hipertensão Arterial, 
Dia Mundial Sem Tabaco, Dia Internacional 
de Combate às Drogas, Feira de Prevenção 
ao Estresse e Qualidade de Vida no Traba-
lho, Dia Mundial de Combate à Obesidade, 
Dia Nacional do Diabetes e Dia Mundial de 
Combate à Tuberculose.

Programas e Projetos

Farmanguinhos mantém permanentemente 
programas e projetos de assistência a saúde 
dos colaboradores.

Programa de Ginástica Laboral: são de-
senvolvidos exercícios de aquecimento e 
alongamento muscular. Com a aplicação da 
Ginástica Laboral é possível obter a melhoria 
na qualidade de vida, a interação de grupo e 
a prevenção de lesões. Também proporcio-
na a redução do estresse gerado pela roti-
na de trabalho. O programa é desenvolvido 
tanto no campus Jacarepaguá (CTM) como 
em Manguinhos.

Programa de Controle de Pressão Ar-
terial: tem por objetivo acompanhar e de-
tectar os casos de hipertensão e hipotensão; 
possibilita ao colaborador adotar cuidados 
em favor de sua saúde controlando a pres-
são arterial.
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Programa Vestindo Saúde: visa à cons-
cientização dos colaboradores e o incentivo 
à adoção do uso de preservativos. O pro-
grama promove durante todo o ano eventos 
como palestras e campanhas internas. Uma 
semana antes do carnaval são realizados en-
contros para discutir o assunto e distribuir 
preservativos a todos os colaboradores. 
Este evento é intitulado Carnaval Seguro e 
conta com a parceria da Secretaria Municipal 
de Saúde e do Instituto de Pesquisas Clínicas 
Evandro Chagas - IPEC/Fiocruz.

Programa de Assistência à Gestante de 
Far: Lançado em 2012, tem por objetivo 
orientar as gestantes em relação ao parto 
e pós-parto, a importância dos exames no 
bebê, entre outros assuntos. No lançamen-
to foram promovidas palestras e também 
uma sessão de massoterapia. O tema, que 
abordou a amamentação, foi um dos mais 
comentados e proporcionou uma intensa 
troca de experiência entre as gestantes.

Programa Espaço Zen: tem por objetivo 
contribuir para a redução do nível de es-
tresse no trabalho, promoção do bem-estar, 
favorecimento das relações interpessoais e 
conscientização sobre a importância do au-
tocuidado. O Espaço Zen é uma sala espe-
cialmente preparada para oferecer relaxa-
mento e repouso aos colaboradores.
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As atividades de campanhas, palestras e 
eventos internos desenvolvidas em 2012, e 
que compõem as ações de vigilância, pro-
moção e prevenção à saúde dos funcioná-
rios contaram com a participação direta de 
1.769 trabalhadores.

Campanha de Vacinação contra a H1N1 

O Serviço de Saúde do Trabalhador promo-
veu a campanha de vacinação contra a gripe 
comum e a Influenza A (H1N1). Foram imu-
nizados ao todo 647 colaboradores. 

11ª Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho (SIPAT) e 4ª Se-
mana do Meio Ambiente.

A Semana Interna de Prevenção de Aciden-
tes de Trabalho (Sipat) teve como objetivo 
orientar e conscientizar o trabalhador sobre 
a importância da prevenção de acidentes e 
doenças ocupacionais no ambiente de tra-
balho, que muitas vezes são esquecidos na 
rotina diária. Foram realizadas palestras so-
bre os temas: Responsabilidade Civil e Cri-
minal dos Acidentes de Trabalho, a evolução 
psicológica da dependência química, DST 
– Doenças Sexualmente Transmissíveis, A 
rotina dos bombeiros nas Boas Práticas de 
Farmanguinhos, Hepatite, qualidade de vi-
da, Medicina Preventiva e Tuberculose. Em 
2012 foi realizado pela primeira vez a Sipat 
no campus Manguinhos.

A Semana do Meio Ambiente teve o intuito 
de promover a conscientização dos colabo-
radores. O tema foi Sustentabilidade é uma 
atitude. As palestras abordaram assuntos co-
mo Coleta Seletiva e Sustentabilidade, Sus-
tentabilidade: perspectiva crítica e a partici-
pação da Fiocruz na Rio+20, Biossegurança 
e o manejo dos resíduos sólidos de saúde, 
Atitudes individuais em prol do meio am-
biente e Projeto sabão ecológico.

Cerca de 670 pessoas participaram do even-
to, dentre servidores, colaboradores das 
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prestadores de serviço, estagiários, bolsistas 
e menores aprendizes. Na ocasão, foi feita 
uma campanha de arrecadação de alimen-
tos. Foram coletados 700 Kg de alimentos, 
entregues às instituições de caridade Asso-
ciação Lutando para Viver Amigos do Ipec, 
Centro de Convivência Infantil, Associação 
Cultural e Educacional Mario de Almeida e 
Associação Espírita Francisco de Assis.

Integração

Far pra Você 

A iniciativa, em sua terceira edição, tem co-
mo objetivo integrar a família do colabora-
dor à instituição, fortalecendo a motivação, 
o reconhecimento e a identidade profissio-
nal. O Far pra Você já faz parte do calendá-
rio oficial de comemorações de Farmangui-
nhos. No evento, os filhos dos colaborado-
res participaram de brincadeiras, receberam 
brindes, lanches e visitaram a fábrica. Dessa 
forma, além da diversão, as crianças tiveram 
a oportunidade de conhecer um pouco mais 
da vida profissional de seus pais. Os filhos 
dos colaboradores puderam se divertir com 
banda musical e oficina sobre atividades cir-
censes – Circo do Macaco Prego; exposição 
Aventura pelo Corpo Humano, do Museu da 
Vida; e distribuição de brinquedos e livros.

Batuque de Far e Coral Vozes de Far

Os projetos oferecem aos colaboradores 
aulas de percussão e canto. Essas ações in-
tegradoras têm como objetivos estimular 
o hábito da prática de atividades musicais; 
proporcionar divulgação externa positiva da 
unidade, como uma empresa que promove 

ações de qualidade de vida e responsabilida-
de social; estimular o voluntariado e fortifi-
car a identidade corporativa. 

Homenagem às Mães

Mãe, sinônimo de doação, de carinho e amor. E 
foi com este espírito que Farmanguinhos ho-
menageou as mães da unidade. No café da 
manhã, as colaboradoras receberam rosas 
e brindes. Durante o almoço, foram home-
nageadas com canções entoadas pelo Coral 
Vozes de Far. As colaboradoras da unidade, 
lotadas no campus Manguinhos, também re-
ceberam brindes.

Dia dos Pais

Em comemoração ao Dia dos Pais, Farman-
guinhos promoveu um café da manhã espe-
cial. Além disso, os colaboradores recebe-
ram de presente um kit de barbear. 

Dia da Secretária 

O Setor de Educação Corporativa promo-
veu para as secretárias o curso de aperfeiço-
amento e atualização em Língua Portuguesa 
com carga horária de 16 horas. O objetivo 
é desenvolvê-las visando ao crescimento e 
fortalecimento do capital humano. Também 
houve almoço de confraternização.

Confraternização de Fim de Ano

Para celebrar as conquistas do ano, o Insti-
tuto promoveu mais uma festa de confra-
ternização de fim de ano. Com sorteio de 
brindes e atrações musicais, o evento foi 
marcado pela animação dos colaboradores.
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“Farmanguinhos hoje representa para o serviço público uma posição de 
vanguarda no processo de sustentabilidade, estando entre Instituições, seja 
no âmbito público ou privado, em situação de destaque, tanto nacionalmente 
quanto internacionalmente, no Setor de produção de medicamentos.” 

(Luiz Alexandre Mosca - Colaborador)
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F armanguinhos adota a perspectiva do 
desenvolvimento sustentável como 

um processo de transformação, no qual a 
exploração dos recursos, a direção dos in-
vestimentos, a orientação do desenvolvi-
mento tecnológico e a mudança institucional 
se harmonizam. Tem como objetivo atender 
às necessidades do presente, sem compro-
meter as gerações futuras. Nesse sentido, 
centraliza suas ações no tratamento adequa-
do de seus resíduos químicos, orgânicos e 
recicláveis. Por outro lado, incentiva a edu-
cação ambiental junto à comunidade escolar 
do entorno. O Instituto possui um Centro 
de Tecnologia Ambiental que monitora o 
resíduo industrial gerado pela fábrica, onde 
são feitos estudos para reutilização da água 
tratada da unidade.

Gerenciamento de Resíduos

As ações voltadas ao Gerenciamento de Re-
síduos da unidade ocorrem inicialmente com 
a aplicação do conceito dos 3Rs – Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar. Através do programa 
de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis 
os colaboradores em geral são conscientiza-
dos sobre a importância da redução e reuti-
lização de materiais.

Após esta etapa inicial, os resíduos classifica-
dos como Perigosos Classe (I) seguem um 
fluxo de tratamento diferenciado, por conta 
de sua periculosidade. Este procedimento 
segue o Plano de Gerenciamento de Resídu-
os da unidade, contemplando as etapas de 
geração, segregação, acondicionamento, co-
leta, armazenamento, transporte, tratamen-
to e destinação final. O objetivo principal é 
eliminar os aspectos e impactos ambientais 
negativos associados à geração de resíduos. 
Considerando que Farmanguinhos tem co-
mo atividade principal a fabricação de me-
dicamentos essenciais à população, atingir 
a meta de geração zero de resíduos é uma 
utopia. No entanto, a área de Meio Ambien-
te da unidade trabalha para mitigar a geração 
de resíduos e garantir que nenhum impacto 
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seja causado ao Meio Ambiente. Para isso, o 
setor usa tecnologias de tratamento distintas 
para cada tipo de resíduos, atendendo a le-
gislação ambiental vigente. A área destaca a 
importância da separação dos recicláveis na 
fonte de geração, o que evita sua contami-
nação com resíduos perigosos, e que repre-
sentaria, somente em 2012, um acréscimo 
de cerca de 50 toneladas no volume do tra-
tamento e, conseqüentemente, um gasto a 
mais em torno de R$ 275.000,00.  

 

Tratamento de Efluentes

Farmanguinhos procura cumprir à risca a 
legislação ambiental e promover a preser-
vação do meio ambiente. Além disso, a uni-
dade visa ao bem-estar dos colaboradores 
e da comunidade de seu entorno. Para isso, 
conta com uma Estação de Tratamento de 
Efluentes (ETE). Conta também com um la-
boratório para o acompanhamento diário do 
efluente , com análises de parâmetros físico-
-químicos. Todo o efluente sanitário e indus-
trial gerado na fábrica é encaminhado atra-
vés de tubulações para a ETE. Nela ocorre o 
tratamento e, posteriormente, o despejo da 
água tratada no rio Arroio Fundo, na Cidade 
de Deus. Por este motivo, a ETE não é uma 
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responsabilidade apenas do Departamento 
de Segurança Meio Ambiente e Saúde, mas 
de toda a força de trabalho de Farmangui-
nhos, pois todos são responsáveis pela pre-
servação do meio ambiente. 

Para ampliar a conscientização ambiental 
dos colaboradores, o Setor de Tratamento 
de Efluentes realiza diariamente o Diálo-
go Diário de Segurança, Meio Ambiente e 
Saúde, no qual são ministrados temas sobre 
impacto ambiental hidrográfico, descarte 
correto de resíduos líquidos, importância do 
tratamento de efluentes, entre outros. 

Em 2012, foram tratados mais de 54 milhões 
de litros de efluentes sanitários e industriais. 
O gráfico abaixo mostra o volume tratado 
no ano referido.

A verificação do teor de óleos e gorduras 
é muito importante para garantir que estes 
resíduos não sejam descartados indevida-
mente no Rio Arroio Fundo, pois essas subs-
tâncias orgânicas em excesso no ambiente 
podem prejudicar a qualidade da água e do 
solo e a saúde dos seres vivos.
 
Com tudo isso, pode-se perceber a impor-

tância da Estação de Tratamento de Efluen-
tes, bem como a colaboração de todos para 
o seu equilíbrio e do meio ambiente. Afinal, 
o DSMS se preocupa em promover a res-
ponsabilidade social e ambiental, não apenas 
dentro da fábrica, como em seu entorno. 

Na página seguinte, segue o gráfico de con-
centrações de óleos e gorduras de 2012.
 
Controle de Pragas

Tradicionalmente o que se tem feito para o 
controle de pragas e vetores é a aplicação de 
forma massiva de defensivos químicos nos 
ambientes. Muitas vezes não há utilização de 
qualquer critério que justifique tal ação. Ini-
cialmente, em curto prazo, alguns resultados 
positivos são alcançados, como a diminuição 
da população de praga infestante. Posterior-
mente, a médio e longo prazo, o que quase 
sempre se observa é a reação adversa a es-
se tipo de ação, pois, além dos prejuízos já 
causados à saúde e ao meio ambiente, causa 
também o crescimento desordenado da po-
pulação da praga-alvo (reinfestação) de for-
ma mais acentuada do que anteriormente e 
com um número maior de indivíduos resis-
tentes aos defensivos já aplicados.

ReSPoNSaBiliDaDe
SoCio-aMBieNTal
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Farmanguinhos adota o Manejo Integrado 
de Pragas e Vetores (MIPV), uma alternativa 
mais moderna, tecnicamente mais adequada 
e ecologicamente mais correta e segura para 
a obtenção do controle de pragas e vetores. 
O MIPV é definido como o uso de todas as 
tecnologias apropriadas e práticas de ma-
nejo a fim de prevenir todas as ocorrências 
de pragas e vetores e eliminá-los, quando 
necessário, dentro de uma relação custo-
-benefício adequada e uma prática ambien-
talmente segura. 

Tal iniciativa é pioneira na Fiocruz e foi inclu-
ída para apreciação do Núcleo de Inovação 
Tecnológica (NIT) e da Gestão Tecnológica 
(Gestec) como ferramenta para a determi-
nação do nível de dano de doenças endê-
micas e epidêmicas causadas por pragas e 
vetores. Com o programa houve uma redu-
ção significativa do Grau de Infestação e do 
Índice de Sazonalidade das Pragas e Vetores.

Dia da Árvore

Farmanguinhos comemorou o Dia da Árvo-
re pelo quinto ano consecutivo com o plan-
tio de árvores no CTM. Alguns servidores 
foram convidados para plantarem Pau Brasil 
(Caesalpinia echinata Lam.), Cedro (Cedrela 
Odorata L.), Manacá (Tibouchina Stenocar-
pa) e Palmeira (Seaphortia elegans). Desta 
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forma, além de aumentar o seu acervo pai-
sagístico, a unidade sensibilizou a população 
interna para a importância da preservação 
das árvores em termos ambientais e em re-
lação à própria qualidade de vida.

Jornada de Educação Sócio Ambiental

Farmanguinhos apoiou a Jornada Sócio Am-
biental na Cidade de Deus e Maré Rumo a 

Rio + 20. O encontro teve como objetivo 
destacar iniciativas, práticas e metodologias 
que promovam o desenvolvimento sus-
tentável nessas regiões. O evento ocorreu 
como uma das atividades preliminares da 
Rio+20. Além do Instituto, apoiaram a ini-
ciativa a concessionária LAMSA, o Instituto 
Invepar e a Agência Cidade de Deus de De-
senvolvimento Local.

ReSPoNSaBiliDaDe
SoCio-aMBieNTal
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“Para mim Farmanguinhos tem para a Cidade de Deus um Olhar Especial. Não 
se descuida em saber qual é a criança, a sua família, o educador, o artista, a 
instituição que está atuando na comunidade. Assim, promove a integração, 
levando para dentro do seu espaço, todos os saberes e atores que estão de 
alguma maneira atuando pelo bem comum dos moradores, fortalecendo mais 
essa atuação. Farmanguinhos, apesar de uma grande empresa, não se coloca 
num patamar que não pode ser acessada, tem um lado humano que nos 
mostra o quanto valoriza a comunidade”.

Maria do Socorro Melo Brandão (presidente da ONG Associação Semente da Vida da Cidade 
de Deus  (ASVICDD) 
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F armanguinhos reafirma sua atuação na 
área de responsabilidade social, por 

meio de iniciativas concretas que referen-
dam seu compromisso com os seus colabo-
radores. Eles se dedicam com empenho e 
talento. Com as comunidades do entorno, 
a unidade vem construindo uma história de 
confiança e superação. O Instituto busca 
intervir na perspectiva do desenvolvimento 
econômico local, tendo como parâmetro a 
valorização dos atores sociais e suas mobi-
lizações em torno de estratégias e projetos 
que busquem a equidade social e a sustenta-
bilidade ambiental. 

Em todas as ações são priorizadas as meto-
dologias participativas. A instituição trabalha 
com o que é fundamental ao empodera-
mento de grupos da mesma localização geo-
gráfica e que estão em desvantagem social. 
O Instituto entende que é necessário a me-
lhoria concreta das condições de vida dessas 
pessoas. Empoderamento compreende mu-
danças em direção a uma maior igualdade 
em relações sociais de poder (por exemplo, 
nas relações com quem detém recursos, le-
gitimidade, 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), Vas-
concelos (2004).

Consciente do seu papel de agente indu-
tor do desenvolvimento humano em base 
sustentável, o Instituto consolidou projetos 
de promoção da saúde, promoveu o forta-
lecimento da educação e das organizações 
locais e a capacitação de agentes culturais. 
Além disso, apoiou novos arranjos produti-
vos, campanhas e ações de solidariedade.

Ações Pontuais

São campanhas e iniciativas de solidariedade 
que consistem em ações pontuais e emer-
genciais, que têm como pilar a participação 

de seus trabalhadores voluntários.
Campanha de Páscoa

Como já é tradicional na unidade, a Cam-
panha da Páscoa contou com a colaboração 
dos funcionários com a doação de 227 ovos 
de páscoa . Os ovinhos de chocolate fizeram 
a alegria das crianças das creches munici-
pais Sempre Vida Nise da Silveira e Jardim 
do Amanhã, e também do projeto Eco rede 
apoiado por Farmanguinhos. 

Dia das Crianças

O Núcleo de Gestão Social de Farmangui-
nhos entregou 112 presentes, doados pelos 
colaboradores do Instituto, à Associação de 
Moradores União Comunitária da Cidade de 
Deus (Amunicom), durante a festa do Dia 
das Crianças promovida pela associação.

Um Natal mais Feliz

Em sua 6ª edição, a Campanha de Natal de 
Farmanguinhos presenteou 84 crianças e 27 
idosos em 2012. Cada colaborador escolheu 
uma criança ou idoso para apadrinhar e os 
presentearam com brinquedos, roupas e 
kits de higiene pessoal. As crianças beneficia-
das fazem parte do Projeto REI (Restituição 

ReSPoNSaBiliDaDe SoCial
DeSeNVolViMeNTo HuMaNo e CoMuNiTÁRio
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Educacional Interativa) da Associação Se-
mente e Vida (Asvi) e do Projeto Eco-Rede. 
Já os idosos são assistidos pela Casa de Santa 
Ana. Todas as instituições atuam na Cidade 
de Deus.

Doação Internacional

Dentro de sua missão institucional, Farman-
guinhos doou à Bolívia aproximadamente 14 
mil comprimidos de Artesunato+Mefloquina 
(ASMQ), medicamento em dose fixa combi-
nada usado no tratamento da malária e que 
possui esquema terapêutico de utilização de 
três dias. Esta é a segunda doação da uni-
dade ao país sul-americano. A quantidade 
equivale a 2.325 tratamentos distribuídos ao 
Programa Nacional de Malária daquele país.

Território e Saúde

Por meio do Núcleo de Gestão Social, Far-
manguinhos busca implantar projetos e 
ações que reforcem a capacidade socioco-
munitária na reivindicação, na gestão par-
ticipativa e no controle social das políticas 
públicas voltadas para construção de terri-
tórios saudáveis.

Fiocruz Pra Você 2012 – 1ª dose

Farmanguinhos promoveu mais uma edição 
do Fiocruz pra Você. Em razão da Jornada 
de Educação Socioambiental – Cidade de 
Deus e Maré Rumo a Rio + 20 - ocorrer na 

mesma data, este ano não foram realizadas 
as atrações habituais do evento. Mas a uni-
dade manteve seu compromisso e montou 
um posto de vacinação. Na ocasião, 1.204 
crianças foram imunizadas contra a paralisia 
infantil.

Fortalecimento da Rede de proteção 
da Criança e Adolescente

O objetivo geral do projeto é modificar as 
formas de interação e negociação entre 
alunos, familiares, profissionais e institui-
ções em 15 escolas públicas da Cidade de 
Deus, diminuindo a incidência de compor-
tamentos violentos e promovendo espaços 
de empoderamento e cidadania. O público 
alvo do projeto são profissionais, alunos e 
responsáveis das escolas municipais da Ci-
dade de Deus. Os objetivos específicos são 
estimular e fortalecer as articulações dos 
serviços envolvidos na rede de proteção 
e assistência; desenvolver ações junto aos 
jovens a fim de envolvê-los no processo 
de construção do diagnóstico situacional e 
do plano territorial de atendimento à po-
pulação infanto-juvenil, principalmente nas 
questões de prevenção da violência e suas 
implicações; estimular o protagonismo das 
famílias, envolvendo-as em grupos opera-
tivos sobre questões de saúde, educação 
dos filhos e auto-cuidado.  O projeto conta 
com as parcerias do banco HSBC e do Ins-
tituto Projetar Brasil.
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Educação, Comunicação 
e Cultura 

Projetos e ações que tenham a finalidade de 
contribuir para formação de cidadãos críti-
cos e participativos, identificados nos seus 
contextos territorial, histórico e cultural, e 
que venham a ter a capacidade de articula-
ção, mobilização e proposições de políticas 
públicas voltadas para o desenvolvimento 
sócio-comunitário. 

Participação na Rede Nacional de Mobi-
lização Social do COEP 

Juntamente com a Fiocruz, Farmanguinhos 
compõe a rede de organizações integrantes 
do Comitê de Entidades no Combate à Fo-
me e pela Vida (COEP), que constitui uma 
grande rede de ação cidadã que incentiva 
e articula iniciativas voltadas à melhoria da 
qualidade de vida das comunidades carentes. 
Anualmente, com a participação das escolas 
municipais, o COEP promove o Festival de 
Música “Os Jovens e os Objetivos do Milê-
nio”, com a finalidade de mobilizá-los para o 
exercício da cidadania e que teve em 2012 
sua 12ª edição. Farmanguinhos, através do 
Núcleo de  Gestão Social, indicou com sua 
representante o Núcleo de Arte da Esco-
la Municipal Albert Einstein. A escola ficou 
com a terceira colocação com a música Eco-
logia. As músicas concorrentes tinham que 
enfocar em suas letras os Objetivos do Milê-
nio 2 e 7: Educação Básica de Qualidade pa-
ra Todos e Qualidade de Vida e Respeito ao 
Meio Ambiente, respectivamente. No ano 
passado, a representante de Far, a Escola 
Municipal Pedro Aleixo, sagrou-se bicampeã 
(2010 e 2011). Além disso, o Núcleo de Ar-
te obteve dois segundos lugares nos festivais 
de 2009 e 2010.

Parceria com o Museu da Vida: Exposi-
ção Aventura pelo Corpo Humano

Farmanguinhos patrocinou a vinda da Ex-

posição do Museu da Vida Aventura pelo 
Corpo Humano para uma temporada iti-
nerante pelas escolas municipais da Cidade 

de Deus. A exposição foi destinada a alunos 
de 5 a 8 anos, e a temporada ocorreu entre 
março e abril de 2012. Foi instalada em qua-
tro escolas pólo, que receberam mais duas 
visitantes. A mostra beneficiou 11 escolas 
municipais e foi visitada por 1.897 crianças e 
141 adultos. O evento contribuiu para am-
pliar o acesso das crianças ao conhecimento 
científico produzido num importante museu 
da cidade, o Museu da Vida, e promover a 
abordagem lúdica de conteúdos aprendidos 
em sala de aula.

Ponto de Cultura da Cidade de Deus

O Ponto de Cultura da Cidade de Deus é 
um coletivo de artistas formados na comuni-
dade, em 2010. A Gestão Social de Farman-
guinhos mantém uma consultoria técnica 
na execução dos eventos promovidos por 
este grupo. As atividades têm como obje-
tivo difundir arte e cultura e compartilhar 
seus processos criativos com a comunidade. 
Além disso, pretende ampliar propostas e 
reflexões sobre o ambiente e a história da 
Cidade de Deus, e, com isso, promover a 
recuperação, caracterização e manutenção 
da cultura local. O projeto coordena a re-
alização de eventos culturais pontuais que 

ReSPoNSaBiliDaDe SoCial
DeSeNVolViMeNTo HuMaNo e CoMuNiTÁRio
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abrangem diversas áreas da comunidade. 
Estas atividades incluem apresentações de 
artistas locais, oficinas e interatividade com 
o público participante. Contam ainda com 
apresentações de artes plásticas, literatura, 
música e teatro. Estima-se que 800 pessoas 
assistiram aos espetáculos em 2012.

Trabalho, Renda e Solidariedade 

Ações e projetos que desenvolvam capaci-
dades, habilidades e cultura do trabalho; es-
timulem potencialidades e vocações econô-

micas; estejam inseridos em arranjos produ-
tivos; sejam intensivos em associativismo e 
gestão participativa; e que contribuam para 
o desenvolvimento equânime e sustentável 
do local. 

Feira do Talento - um empreendimento 
econômico solidário da Cidade de Deus 
/ Jacarepaguá

O projeto presta assessoria direta a grupos 
de artesãos da Cidade de Deus, oferecendo 
qualificação por meio de atividades de for-
mação socioeducativas, capacitações, ofici-
nas, cursos de gestão de empreendimentos, 
estímulo a experiências concretas de pro-
dução e comercialização mais coletivas. São 
beneficiados pelo projeto 50 artesãos e, em 
2012, foram realizadas 11 reuniões mensais, 
cujos temas variavam quanto ao compro-
metimento e participação do grupo. Foram 
realizadas duas feiras no campus CTM, oi-
to no campus Fiocruz e oito feiras na Le-
roy Merlim de Jacarepaguá, onde o grupo 
avaliou que as vendas foram favoráveis. Os 
objetivos do projeto são contribuir para o 
acesso e oportunidade de trabalho e renda 
como condições essenciais para inclusão e 
mobilidade social; fomentar o desenvolvi-
mento de novos modelos sócio-produtivos 
coletivos e autogestionários, bem como 
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através do estímulo a produção e comercia-
lização de trabalhos artesanais; fomentar a 
criação de redes de empreendimentos po-
pulares solidários e, assim, fortalecer as rela-
ções de intercâmbio entre os demais atores 
econômicos e sociais no território.  

Incentivo aos artesãos locais

Como forma de incentivo ao artesanato lo-
cal, Farmanguinhos adquire brindes institu-
cionais com os artesãos da Feira do Talento. 
Com esta ação, o Instituto contribui para a 
geração de trabalho e renda às famílias de 
artesãos da comunidade do entorno, e, si-
multaneamente, reforça sua imagem de em-
presa ambientalmente responsável, já que 
os brindes são confeccionados com material 
reciclado. Além disso, busca sensibilizar ou-
tras empresas a adotarem a mesma prática. 

Parceria com o Projeto Eco Rede

O Projeto Eco Rede nasceu na Cidade de 
Deus e é uma realização da Organização 
Não Governamental (ONG) local Alfazen-
do, Linha Amarela S.A. e Instituto Invepar. 

O projeto tem como objetivo promover 
o desenvolvimento socioambiental das co-
munidades do entorno da Linha Amarela, a 
partir de um amplo e integrado programa 
de Educação Ambiental e Geração de Tra-
balho e Renda. É composto por um grupo 

de catadores que recolhem materiais reci-
clados em pontos instalados ao redor da via 
expressa (Ecopontos), em empresas e ins-
tituições parceiras. Farmanguinhos se inte-
grou ao projeto, ao instalar o seu Ecoponto, 
no qual colaboradores podem depositar o 
lixo reciclável doméstico, contribuindo para 
a geração de renda dos catadores e o tra-
tamento adequado dos resíduos. Por meio 
de cartazes e de um banner mantido na in-
tranet, os colaboradores são incentivados a 
trazer o seu resíduo reciclável e depositar 
no Ecoponto. O próprio Instituto doa par-
te do seu material reciclável para o projeto. 
Neste banner são veiculadas mensagens de 
incentivo à reciclagem.  O Eco Rede tem 
contribuído para a redução do descarte ir-
regular de resíduos e preservação do meio 
ambiente.  Dentre os benefícios, destaca-se 
a ampliação de renda e cidadania dos cata-
dores beneficiados pelo Eco Rede. 

Prêmio Lions Humanitário

O servidor Gilberto Braga foi premiado pe-
lo Lions Clube Sernambetiba com o prêmio 
Lions Humanitário pela sua atuação nos pro-
gramas sociais da Fiocruz e da unidade Far-
manguinhos. É a segunda vez que Farman-
guinhos é contemplado com um prêmio do 
Lions Clube, em 2010 o instituto ganhou o 
prêmio “Lions Empresa Cidadã” em 2010. 
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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)
• Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro 
Chagas (Ipec/Fiocruz)
• Diretoria de Administração do Campus 
Fiocruz – (Dirac/Fiocruz)
• Museu da Vida/COC

 Órgãos Governamentais

• Ministério da Saúde (MS)
• Ministério da Educação (MEC)
• Secretaria Municipal de Cultura (SMC)
• Secretaria Municipal de Saúde do 
Rio de Janeiro (SMS-RJ)
• Secretaria Especial de Desenvolvimento 
Econômico Solidário (Sedes)
• 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)
• Instituto Vital Brazil (IVB)
• Primeira Vara Criminal de
 Jacarepaguá (TJ-RJ)

Organizações da Sociedade Civil

• Agência de Desenvolvimento Local da 
Cidade de Deus
• Associação Comercial e Industrial 
de Jacarepaguá (Acija)
• Associação Sementes da Vida (ASVI)
• Bloco PI Produções

• Banco do Brasil
• Banco HSBC
• Casa de Sant’Anna
• Comitê de Entidades no Combate à Fome 
e pela Vida (Coep)
• Grupo Alfazendo
• Instituto Invepar
• Instituto Racine
• Leroy Merlin
• Lions Clube Sernambetiba
• Locadora Cavídeo
• Prezunic
• Prover Logística e Transportes
• Serviço Social da Indústria (Sesi)
• Serviço Social do Comércio
 (SESC Nacional / Rio)
• Universidade Estácio de Sá
• Leroy Merlin
• Linha Amarela S.A. – LAMSA
• Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualida-
de Industrial – ICTQ
• Instituto Projetar Brasil 
• Unisuam
• Curso MAXX
• Minds - English School
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