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Oswaldo Cruz (Fiocruz) faz parte da história centenária desta destacada instituição de 

pesquisa no Brasil, que desde o início do século XX, por meio do seu corpo de cientistas, 

tem contribuído de forma decisiva para a promoção da saúde pública no Brasil, seja na 

formação de recursos humanos, seja em pesquisas ou produção de medicamentos e va

cinas. O atual Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos) foi incorporado à 

Fundação Instituto Oswaldo Cruz (atual Fundação Oswaldo Cruz) em 1970, como uma 

unidade dedicada à produção de medicamentos. Contudo, a forte vocação em pesquisa 

e desenvolvimento, tradicional na Fiocruz, também se fez presente em Farmanguinhos. 

Desde então, foram muitas as contribuições deste instituto para o desenvolvimento de 

fármacos e medicamentos no Brasil. 

Não obstante o papel que Farmanguinhos vem desempenhando ao longo de sua 

existência, resolveu-se relatar as experiências no campo da pesquisa e desenvolvimento de 

fármacos e medicamentos a partir da década de 1980, pois vários fatos históricos marca

ram esta década, como a publicação da portaria interministerial n. 4, publicada no Diáno

Qficial da União (DOU) em 4/10/1984 e revogada pela portaria interministerial n. 493, de 

27/8/1990, a Lei de Patentes (lei n. 9.279, de 14/5/1996) e o avanço da epidemia da síndrome 

da imunodeficiência adquirida (Aids). 
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