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BREVE HISTÓRICO 

O Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), unidade técnico-científica da 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), é um laboratório farmacêutico oficial vinculado ao Ministé

rio da Saúde. Em 1930, foi inaugurada a primeira fábrica de medicamentos em Manguinhos, 

no Pavilhão que atualmente se denomina Quinino (produto para o tratamento de malária). 

Mais tarde, a produção de medicamentos para os serviços de profilaxia do Ministério da 

Saúde foi desenvolvida no Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu), criado 

pela lei n. 2.743, de 6 de março de 1956, objetivando a produção de medicamentos para 

o combate às endemias rurais (malária, leishmaniose, doença de Chagas, peste, brucelose,

febre amarela, esquistossomose, filariose e outras endemias brasileiras). A produção desses 

medicamentos seria absorvida pela Fiocruz em 1972, sem permanecer, tal como outros insti

tutos absorvidos no período, como uma unidade técnico-administrativa autônoma. 

Em 1976, foi reorganizada a Fiocruz, criando-se dois laboratórios de produção: um 

de vacinas (Bio-Manguinhos) e outro de medicamentos (atualmente Farmanguinhos). 

Contudo, pode-se afirmar que até o final da década de 1970 não havia maiores pressões, 

nem incentivos, para buscar eficiência na produção pública de medicamentos no Brasil. 

Esse fato pode ser entendido pela mudança, a partir de 1930, do eixo econômico das áreas 

rurais para as áreas urbanas. As doenças parasitárias do campo começaram a dar espaço 
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