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Apresentação
Cinquenta anos são passados desde que o Núcleo se tornou o Laboratório 

Químico-Farmacêutico da Aeronáutica (LAQFA).

Num casamento comemoraríamos as Bodas de Ouro. O termo boda tem sua 
origem a partir do latim “vota”/“votum”, que pode ser traduzido literalmente como 
“promessa”. No caso das Bodas de Ouro, o material que a representa remete ao 
mais valioso dos metais, à sua riqueza e durabilidade.

A “promessa” está intimamente ligada ao compromisso com a profissão, com 
o ideal, com as pessoas e com a Instituição. Esta tem sido a trajetória do LAQFA 
neste tempo de existência.

Os seus profissionais vivem num mundo de pesquisas, de testes, de exames, en-
frentando desafios, com sabedoria e dedicação, sempre em prol do descobrimento 
de substâncias para curar doenças. São pessoas obstinadas com a humanidade, 
pois, a cada tempo, novas enfermidades surgem e aí novas pesquisas, novas subs-
tâncias, novas... e o ciclo não para, nesse trabalho sem fim. Fieis aos preceitos da 
sua organização, devotam-se para aliviar as dores, manipular as inquietações, estar 
a serviço da arte de curar os males do corpo e produzir o bem-estar.  

Os medicamentos e os produtos oferecidos, ao longo desde meio século de 
profícuas conquistas, atestam os benefícios auferidos pela Força Aérea Brasileira, 
sejam em economia de custos, em atendimento às necessidades ou na respeitabili-
dade pelo que cria e oferta ao público. 

 Neste trabalho que ora oferecemos, procuramos levar ao leitor o conhecimento 
dessa área da Saúde, por meio do desenvolvimento desse nobre Laboratório que 
lida diretamente com o ser humano, melhorando a sua qualidade de vida, confor-
tando e levando o alento e o afago aos que fazem uso do que nele é produzido, 
muitas vezes sem saber. 

Garantimos uma ótima leitura, sem efeitos colaterais.

Maj Brig Ar José Roberto Scheer
Subdiretor de Cultura do INCAER
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1º Ten QOCon HIS João Ignácio de Medina

Origens:
Desde a vinda da Família Real Portu-

guesa, no longínquo ano de 1808, que 
atividades farmacêuticas desenvolvidas 
no meio militar passaram a serem reali-
zadas em solo brasileiro com a criação 
da Botica Real Militar do Brasil, ligada 
ao Exército. Quase cem anos depois, 
em 1906, a Marinha também passou 
a contar com uma organização militar 
dessa área – o Laboratório Pharmacêu-
tico da Marinha e Gabinete de Análise. 

Laboratório Químico-
Farmacêutico da Aeronáutica 

LAQFA 

1 Fonte: site da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil.

Símbolo da Farmácia1 

Tanto antes da independência, em 
1822, como após a Proclamação da Re-
pública, em 1889, o governo percebia 
que a produção de medicamentos, en-
tre outros produtos fármacos, poderia 
contar com a atuação de suas Forças 
Armadas para o alcance de metas de 
saúde para a sociedade. Assim, antes 
mesmo de haver uma pasta ministerial 
específica para a área de saúde, outras 
instituições públicas, no caso militares, 
assumiram essa missão. Apenas mais 
adiante é que o Estado brasileiro, nos 
anos 1930/1940, reestruturou os minis-
térios instaurando, dentre outros, um 
específico para a Saúde (Ministério da 
Educação e Saúde – MES, em 1930) e 
também para a Aeronáutica (Ministério 
da Aeronáutica – MAER, em 1941).

Com o MAER as atividades aero-
náuticas foram unificadas e assim as 
Aviações da Marinha e do Exército 
foram reunidas na Força Aérea Brasi-
leira (FAB). Isso significou não apenas 
a transferência de recursos materiais e 
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humanos diretamente ligados à aviação, 
mas também do suporte em diversas 
áreas necessárias ao funcionamento ple-
no de todas as Forças Armadas. Dentro 
dessa nova estruturação ministerial, a 
FAB instituiu Zonas Aéreas distribuí-
das pelas regiões geográficas no país, e 
cada uma delas previa contar com um 
Serviço de Saúde2.

O país entrou na Segunda Guerra 
Mundial sem ter concluído o processo 
de estruturação da recém-criada Força. 
Um verdadeiro batismo de fogo para a 
Força Aérea que cumpriu sua missão 
na Guerra ainda ajustando a estrutura 
na área da Saúde, e, para a atividade de 
Farmácia, isso proporcionou a criação 
do Quadro de Oficiais Farmacêuticos 
logo após o término do conflito bélico, 
ainda no ano de 19453.

Essa criação significou não apenas 
a definição dos parâmetros de como 
se daria o ingresso e formação desses 
profissionais de nível universitário, mas 
também a transferência de militares 
das outras Forças para a FAB, a fim de 
que as atividades fossem plenamente 
desenvolvidas com a maior celeridade 
possível. Em 1947, a primeira turma 
de Oficiais Farmacêuticos da FAB foi 
formada, tornando-se, assim, apta para 
atuar dentro das demandas existentes 
no planejamento do Serviço de Saúde. Instalações do HAGL nos anos 1960 5

Foi nesse contexto que a organização 
militar que deu origem ao Laboratório 
Químico-Farmacêutico (LAQFA) sur-
giu, como Centro Médico da Aeronáu-
tica do Galeão, em 1941 e, posterior-
mente, transformado em Hospital de 
Aeronáutica do Galeão (HAGL). No 
HAGL, o embrião do LAQFA passou 
a compor a estrutura administrativa em 
7 de abril de 1962, sob a denominação 
de “Seção de Farmácia Hospitalar”.

 Edifício do do HAGL nos anos 1940 4

2 PEREIRA (2019).
3 Decreto-Lei nº 8.380, de 17 de dezembro de 1945.
4 Fonte: TEIXEIRA 1997
5 Ibid.
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Os primeiros equipamentos da Far-
mácia Hospitalar foram uma máquina 
de compressão doada pela Escola de 
Especialistas de Aeronáutica (EEAR), 
carinhosamente apelidada de “Pica-
pau”, por possuir apenas uma punção, 
podendo chegar a produzir algo entre 
1.500 e 2.000 comprimidos por hora, e 
uma pequena estufa do tipo industrial.

6 Fonte: Acervo do LAQFA.
7 Estrada do Galeão nº 4001, Ilha do Governador – Rio de Janeiro/RJ.
8 Em área que também pertencia ao HAGL.
9 Produto que retira os germes, que faz assepsia.

Um ano depois, em 7 de maio de 
1963, já contando com outros equipa-
mentos e melhorias em suas instalações, 
houve o aumento da linha de produção, 
e com isso teve a sua denominação mo-
dificada para “Farmácia Industrial da 
Diretoria de Saúde da Aeronáutica”, 
mas sendo ainda mantida dentro da es-
trutura do HAGL.

Dois anos após o início de suas ati-
vidades, em 1964, a Farmácia foi trans-
ferida para o atual endereço7, ocupando 
instalações8 que anteriormente serviram 
de alojamento para graduados e praças 
que realizavam o Curso de Enferma-
gem, e que havia sido desativado. Nesse 
período, em meados da década de 1960, 
a instituição era apenas uma seção do 

então Hospital de Aeronáu-
tica do Galeão, todavia eram 
os primeiros passos do que 
viria a se tornar o LAQFA. 

Após a transferência para 
as novas instalações, houve 
o aumento da produção de 
medicamentos e o início da 
fabricação de injetáveis, de-
vido às novas instalações e 
ao crescimento do efetivo 
militar e civil da Seção, que 
passou a contar com onze 
pessoas. 

A Farmácia Industrial, com a produ-
ção sendo diversificada (cápsulas, elixi-
res, soluções, suspensões, xaropes e pro-
dutos degermantes 9), fazia jus à missão 
que lhe foi confiada, obtendo mais um 
ganho de reconhecimento dentro da es-
trutura da Diretoria de Saúde (DIRSA), 
transformando-a em Núcleo do Labora-
tório Químico-Farmacêutico da Aero-

A máquina de compressão “Pica-pau” 6  
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10 Produtos como: Aspirad, Cloreto de Potássio, Cloreto de Sódio, Complexo B, Dipirona, Hepaer, 
Inalaer, Malvosalil, Nasaer, Tussifin, Vitamina C e Resolvon.
11 Fonte: Acervo do LAQFA.
12 Ibid.

náutica (NuLAQFA), em 3 de julho de 
1968. O encerramento dos anos 1960 
coroou o Núcleo em seus esforços em 
atender as demandas esperadas pelo 
HAGL e pela DIRSA.

AnOs 1970: mudAnçAs Adminis-
trAtivAs e AutOnOmiA

A nova década impôs desafios e apri-
moramentos administrativos e opera-
cionais que resultaram na ampliação da 
importância das atividades farmacêuti-
cas desenvolvidas. O primeiro sinal de 
tais desafios foi materializado pelo De-
creto nº 68.648, de 21 de maio de 1971, 
quando o NuLAQFA, sem alterar a sua 
estrutura organizacional, se tornou o 
Laboratório Químico–Farmacêutico da 
Aeronáutica (LAQFA). Contudo, nes-
se momento, isso ainda não significou 
a autonomia administrativa e a conse-
quente transformação da unidade em 
organização militar (OM) subordinada 
diretamente à DIRSA.

Apesar de que, em um primeiro mo-
mento, não houvesse a modificação da 
organização interna da antiga Farmácia, 
a partir desse decreto foram ampliadas 
as linhas de fabricação de produtos e 
também aprimorados e produzidos no-
vos artigos que alicerçaram o projeto de 
novas instalações fabris10. A produção, a 
princípio, seria aproveitada apenas entre 

Funcionárias civis nos anos 1970 11

Fabricação de Complexo B12 

as unidades de saúde da FAB existentes 
na cidade do Rio de Janeiro – o Hos-
pital Central da Aeronáutica (HCA), 
o próprio Hospital de Aeronáutica do 
Galeão (HAGL) e o Hospital de Aero-
náutica dos Afonsos (HAAF).
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13  Decreto nº 68.806, de 25 de junho de 1971.
14 Fonte: Acervo do LAQFA.

Todavia, o LAQFA conseguiu junto 
ao Ministério da Aeronáutica (MAER) 
dotação orçamentária para obras de 
melhoria da infraestrutura física do La-
boratório, passando a contar com uma 
planta fabril e, dessa maneira, a capaci-
dade produtiva foi ampliada e as con-
dições trabalho melhoradas. Concomi-
tantemente, ainda no ano de 1971, o 
Governo Federal criou a Central de Me-
dicamentos (CEME)13, que tinha como 
principal objetivo o fornecimento de 
produtos farmacêuticos a preços aces-
síveis ou gratuitamente à população. A 
CEME funcionava, também, como ór-
gão deliberativo regulador de produção 
e distribuição de medicamentos prove-
nientes dos laboratórios farmacêuticos 
subordinados às pastas ministeriais da 
Marinha, Exército, Aeronáutica, Traba-
lho e Previdência Social, e Saúde. 

Com a participação do MAER na 
CEME, o Laboratório passou a ser o 
responsável pelo atendimento das de-
mandas da referida Central, o que sig-
nificou o envio, logo a seguir, de itens 
químico-farmacêuticos para o então 
Território do Acre.

Outras novidades nessa primeira 
metade de década foram: a estruturação 
do Controle de Qualidade e a criação 
da Seção de Injetáveis. Tais empreen-
dimentos permitiram ao Laboratório o 

pleno atendimento das especificações 
técnicas exigidas pela legislação do se-
tor farmacêutico e a ampliação da gama 
de produtos.

Instalações do Controle de Qualidade 
nos anos 197014 

Para exemplificar as possibilidades de 
ampliação da diversidade de produtos 
a serem fabricados, podem ser citados 
os estudos desenvolvidos pela unidade 
para a fabricação de insulina, por haver 
entendimento da importância dessa 
medicação e da carência da mesma no 
país, isso já no ano de 1972.

Ainda em relação aos estudos para 
o fabrico da insulina, quatro farmacêu-
ticos foram enviados ao Laboratório 
LILLY, na cidade de São Paulo, para 
conhecer a tecnologia envolvida na 
produção de tal droga. Além disso, fo-
ram realizadas pesquisas e desenvolvi-
mentos de produtos como: colírios, de-
sinfetantes, sabões líquidos, soluções de 
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15 Criado pela Lei nº 6.036, de 1º de maio de 1974.

hemodiálise, comprimidos de diazepan, 
comprimidos de hidrazida e ampolas de 
aminofilina.

No ano subsequente, foi criado um 
programa de estágio universitário junto 
às faculdades de farmácia, não só auxi-
liando na formação de futuros farma-
cêuticos, mas também possibilitando 
a troca de conhecimentos científicos e 
tecnológicos entre as universidades e o 
Laboratório.

As demandas do meio civil, fossem 
pela a CEME ou por necessidades do 
mercado, começaram a fazer parte do 
cotidiano da unidade, tanto que, em 
1973,ampliou-se,significativamente,a 
variedade de produtos as serem oferta-
dos pela CEME. Os resultados alcan-
çados pelo LAQFA significaram nova 
assinatura de convênio em 1976, entre 
o Ministério da Aeronáutica e o Minis-
tério da Previdência e Assistência So-
cial15 (agora o órgão responsável pela 
CEME), desta feita visando a utilização 
de recursos financeiros para moderni-
zação das instalações do Laboratório. 

Com a assinatura do acordo, ocor-
rido em 12 de novembro de 1976, a 
Força ganhou capacidade de produção 
em maior escala e a possibilidade de fa-
bricar mais produtos, enquanto a Previ-
dência conseguiria atender as demandas 
da CEME com maior eficiência.

A visibilidade da unidade foi am-
pliada ainda mais por causa da falta, no 

mercado nacional, de insulina, o que fez 
com que a CEME acionasse os labora-
tórios da própria Central para suprir a 
demanda. O LAQFA foi citado, de for-
ma elogiosa, em diversas matérias jor-
nalísticas, chegando a ser formalmente 
reconhecido pela Direção do referido 
órgão público, por ofício encaminhado 
ao Ministro da Previdência e Assistên-
cia Social, em 1977. A produção passou 
a ser disponibilizada pelo Laboratório a 
partir daquele ano, sendo a primeira vez 
que a insulina foi fabricada no Brasil.

A importância do fato se deu pelo 
ganho de autonomia do país em relação 
a todo o processo de fabricação da me-
dicação, e pelo pronto atendimento aos 
milhares de brasileiros dependentes de 
insulina para os seus tratamentos.

Em suas atividades, para o meio 
militar, no ano de 1978, encontram-se 
os exames de rações alimentares utili-
zadas pelas Forças Armadas, que pas-
saram a serem realizados dando maior 
segurança aos usuários. As atribuições 
da unidade foram sendo expandidas, 
denotando-se que a sua atuação trazia 
melhorias internas à Força e suporte às 
políticas públicas nacionais.

Apesar de todo o sucesso e reconhe-
cimento da sociedade pelas atividades 
desenvolvidas pelo LAQFA, a Lei nº 
6.516, de 13 de março de 1978, que dis-
punha sobre “(...) o reajustamento de 
pessoal militar da ativa da Força Aérea 
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16 Fonte: Acervo do LAQFA.
17 Portaria nº 946/GM3, de 18 de agosto de 1980.

Brasileira, em tempo de paz, e dá ou-
tras providências” extinguiu o Quadro 
de Oficiais Farmacêuticos, colocando 
o futuro da unidade, em certa medida, 
como nebuloso, pela impossibilidade 
de renovação ou ampliação do efetivo 
militar da área técnica em questão.

Esse revés, entretanto, não fez o efe-
tivo do LAQFA esmorecer no cumpri-
mento das atividades da unidade admi-
nistrativa, que passou de uma simples 
seção do HAGL, que atendia os pacien-
tes das unidades de saúde da FAB no 
Rio de Janeiro para um laboratório que 
fornecia parte de sua produção para a 
sociedade civil. O ganho de importân-
cia que o LAQFA obteve, mesclado 
com a competência técnica na execução 
de suas atividades, foram coroados com 
a autonomia administrativa, tornando-
se uma organização militar (OM) inde-
pendente do HAGL, no ano de 1978, 
por intermédio da Portaria nº 1.326/
GM3, de 24 de novembro de 1978.

Fachada do LAQFA16

Ainda no referido ano, foram con-
cluídas as obras previstas no convênio 
assinado com o Ministério da Previdên-
cia e Assistência Social.

A década foi encerrada com êxito 
e com a participação de exposição no 
Pavilhão de São Cristóvão, organizada 
pelo MAER - a EXPOAER 79 -, onde 
amostras de produtos foram disponibi-
lizadas ao público.

AnOs 1980: nOvOs hOrizOntes e 
cOntínuO AtendimentO A sOcie-
dAde

O decênio de 1980 iniciou-se com a 
subordinação direta do Laboratório à 
Diretoria de Saúde (DIRSA)17, com o 
auxílio ao Núcleo do Hospital de Força 
Aérea do Galeão (NuHFAG) que esta-
va sendo instaurado e as novas opor-
tunidades de atendimento às demandas 
internas da Força, do país e de nações 
amigas.

O planejamento estatal que tem 
como tônica o constante ajuste para 
melhor atender os desafios do país 
trouxe de volta o Quadro de Oficiais 
Farmacêuticos, por intermédio da Lei 
nº 6.832, de 30 de setembro, consoli-
dando melhores perspectivas para a pe-
renidade da recém-emancipada organi-
zação militar (OM).

Em 1980, a OM participou de Ação 
Cívico Militar (ACISO), no mês de ou-
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18  Fonte: TEIXEIRA 1997.

tubro, no Rio Grande do Norte, 
organizada pelo Centro de Apli-
cações Táticas e Recompletamen-
to de Equipagens (CATRE), na 
Semana da Asa, em prol dos 
moradores da região de Natal. 
No ano seguinte, na cidade de 
Lagoa Santa-MG, participou de 
ACISO dentro das comemora-
ções da Semana da Asa orga-
nizada pelo Parque de Material 
Aeronáutico de Lagoa Santa, em 
favor da população local.

Em 1983, a DIRSA ao publicar a 
nova versão de seu Regulamento, por 
intermédio da Portaria nº 523/GM3, de 
7 de maio, imputou a função de Órgão 
Industrial do Ministério da Aeronáuti-
ca ao Laboratório, como responsável 
pela fabricação de produtos químicos-
farmacêuticos.

Entre os anos de 1983 e 1985, uma 
vez mais atendendo às demandas da so-
ciedade, o LAQFA produziu, visando o 
abastecimento interno do país, Solução 
para Hemodiálise, conseguindo alcan-
çar a marca de oito mil litros por dia do 
produto. Neste período, a referida OM 
continuou participando de ACISO, nos 
anos de 1984 e 1985, desta vez no Vale 
do Rio São Francisco entre Minas Ge-
rais e a Bahia (cidade de Januária–MG).

Outro aspecto interessante sobre 
essa década foi o aumento de visitas à 
unidade por turmas de formação uni-
versitária ou de formação de Oficiais 
Farmacêuticos, Dentistas e Médicos 
das três Forças Armadas, como forma 
de complementar a educação/instru-
ção profissional, sendo um indicativo 
importante do reconhecimento da re-
levância da instituição nos meios civil 
e militar.

O LAQFA passou a contribuir com 
a prevenção de acidentes aéreos ao in-
gressar no Sistema de Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos, ao fabricar/
industrializar um conjunto de testes de 
microrganismos com a finalidade de 
revelar a presença de fungos e bacté-
rias, em amostras coletadas em diversos 
pontos dos sistemas de combustíveis 
derivados de petróleo.

ACISO em Januária-MG18 
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A visão de constante melhoramento e de pronto atendimento de demandas 
fora do meio militar foram ainda mais aprofundadas na década, primeiramente 
em 1984, ao se buscar novos conhecimentos para o incremento das atividades 
desenvolvidas.

Estágios internacionais foram autorizados para membros do efetivo, visando o 
domínio da expertise francesa acerca de tecnologia de solutos estéreis em grandes 
volumes. O estágio inicial ocorreu em território francês, na cidade de Saint-Loud, 
na fábrica de solutos do Laboratório DEBAT e o estágio final ocorreu na Repúbli-
ca dos Camarões, no Laboratório Platecam-Medican.

No quesito pronto-atendimento às demandas, não diretamente ligadas ao coti-
diano da Força Aérea, o LAQFA participou da Missão ANAUHAC, de auxílio à 
Nação Mexicana, após um grande terremoto ocorrido na cidade do México em 19 
de setembro de 1985, enviando um oficial e medicamentos do estoque estratégico 
da unidade.

19  Fonte: TEIXEIRA 1997.

ACISO em Januária-MG18 

Operação ANAHUAC - hasteamento das ban-
deiras nacionais do Brasil e do México19
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20  Emblema aprovado pela Portaria nº 461/2GAB1, de 02 set. 1986; e Brasão e Estandarte aprova-
dos pela Portaria nº 984/GM3, de 04 nov. 1986).
21 Fontes: site do LAQFA e TEIXEIRA 1997.

No segundo semestre de 1986 a unidade teve aprovados Emblema, Brasão e 
Estandarte20 dentro dos parâmetros definidos pela legislação. 

Emblema e Estandarte da OM21

Ainda no ano de 1986, a fabricação de produtos foi dividida em três linhas, a 
saber: DIRSA, CEME e Comercial. A primeira linha atendia os órgãos de saúde 
da Aeronáutica, a segunda ao convênio da Central de Medicamentos (CEME) e a 
terceira, a Comercial, visava solucionar demandas não plenamente atendidas pela 
primeira.

Em 1987, cabe destacar as visitas à OM de duas comitivas. Primeiramente, uma 
militar médica argentina, chefiada por um Vice-Comodoro Médico, veio ao LAQFA 
para conhecer as suas instalações visando implantar uma instituição semelhante na 
Argentina, demonstrando o reconhecimento internacional do Laboratório. E a se-
gunda, com instrutores e oficiais estagiários dos Cursos de Estado-Maior e Superior 
de Comando da Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica (ECEMAR), 
com o intento de conhecer as instalações e as atividades desenvolvidas.
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22 A CEME, após a reforma ministerial ocorrida em 1990, passou a ser subordinada ao Ministério 
da Saúde.

No ano seguinte, militares do LAQFA, juntamente com químicos da Diretoria 
de Material da Aeronáutica (DIRMA), formaram um grupo de trabalho que visava 
elaborar e desenvolver formulações, e controlar a qualidade de detergentes e de-
sengraxantes usados em aeronaves, seguindo as normas da Organização da Avia-
ção Civil Internacional (OACI). Isso proporcionou uma economia para a Força 
Aérea, por significar um custo menor por passarem a ser fabricados e distribuídos 
internamente.

A década foi encerrada com a OM continuando a pesquisar e a desenvolver pro-
dutos químicos-farmacêuticos como, por exemplo: saneantes, artigos de limpeza 
para viaturas, pisos, sanitários e cozinhas industriais, formulações à base de PVP-I, 
e clorexidina de uso hospitalar, entre outros.

AnOs 1990: nO limiAr dO nOvO séculO

Foram iniciados os anos 1990 com o entendimento da direção do LAQFA da 
necessidade de nova modernização das instalações, pois a última grande fase de 
obras ocorreu na segunda metade da década de 1970. Isso se fez necessário para 
continuar atendendo não apenas as demandas da DIRSA ou de convênios esta-
tais, mas também as normas regularizadoras da fabricação de produtos químico-
farmacêuticos.

As verbas para tal empreitada de modernização foi conseguido junto ao Mi-
nistério da Aeronáutica, contudo, devido ao processo econômico-inflacionário da 
época, os valores não foram suficientes para a modernização necessária. A solução 
encontrada foi a assinatura, em 1991, de um acordo de modernização financiado 
pela Central de Medicamentos (CEME)22, como já ocorrera da primeira vez. 

Dessa forma, um planejamento específico para a segunda modernização foi 
posto em curso, intentando acelerar o processo. Apesar disso, o processo demorou 
ainda alguns anos para ser colocado em prática, ainda mais depois da atualização 
das Normas Brasileiras de Vigilância Sanitária, com a criação do Mercado Comum 
do Sul (MERCOSUL), também no ano de 1991, que impôs aprimoramentos na 
legislação existente no Brasil.
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A necessidade de modernização e 
adequação das instalações fabris, sem 
esquecer da revisão dos conceitos sani-
tários, premiu o Laboratório a realizar 
mais estudos e projetos para o atendi-
mento de todas as demandas, o que, 
em um primeiro momento, foi feito na 
prática, além dos estudos e da criação 
de projetos, foi a modificação de em-
balagens, rótulos, frascos e tipo de gra-
vação para atender aos novos tempos e 
às exigências de normas técnicas, sem 
olvidar a busca de meios para financiar 
a crescente necessidade de atualização 
das instalações.

A fabricação das três linhas de produ-
tos químico-farmacêuticos continuava 
como foco principal da OM, apesar das 
gestões descritas, havendo maior dificul-
dade de produção em itens relacionados 
à linha DIRSA, que continha 102 medi-
camentos/produtos, em 134 formas de 
apresentações diferentes, em 1994.

A linha Comercial tinha 25 produtos 
disponíveis, sendo 17 medicamentos e 8 
germicidas/domissanitários23, que eram 
comercializados com órgãos públicos 
diversos, além de suprir as unidades de 
saúde integrantes da Diretoria de Saú-
de, às quais a linha DIRSA não aten-
dia totalmente. A linha CEME, apesar 
de variações que ocorriam a cada novo 
acordo ou necessidade estatal, neste 

momento era composta de 18 tipos de 
medicamentos subdivididos em 23 for-
mas de apresentação diferentes.24

Ainda em 1994, houve uma visita de 
inspeção do Ministério da Saúde pela 
equipe do “Programa Nacional de Ins-
peção à Indústria Farmacêutica e Far-
moquímica – PNIFF” que, após três 
dias de trabalho, autorizou a continui-
dade das atividades de forma provisória 
até o pleno atendimento de exigências 
determinadas durante a visitação.

O resultado da inspeção do PNIFF 
serviu para que as negociações com a 
CEME, para a assinatura de novo acor-
do para financiar a modernização do 
Laboratório, ganhassem novo fôlego. 
Tal processo durou cerca de um ano, 
sendo concluído com a celebração de 
novo convênio em dezembro de 1995, 
e buscava o enquadramento da OM nos 
parâmetros que eram emanados pelo 
Ministério da Saúde, naquele momento.

Em seu cotidiano, o LAQFA busca-
va diversificar a produção de medica-
mentos, germicidas e domissanitários, 
dinamizar a linha Comercial e trabalhar 
na regulamentação da implantação de 
Farmácias Ambulatoriais na rede hos-
pitalar do Sistema de Saúde da Aero-
náutica (SISAU). A implantação das 
referidas Farmácias ocorreu no ano 
de 1995 nos hospitais do SISAU, sen-

23 Substâncias destinadas à higienização, desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos ou públicos.
24  WAGNER (1994). 
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25 A partir desta nova demanda a linha anteriormente conhecida como “linha CEME” foi rebatizada como 
“linha Ministério da Saúde”. 

do posteriormente denominadas como 
“FARMALAQFA”, que, na época, pas-
sou a disponibilizar, a baixo custo para 
os pacientes ambulatoriais do sistema, 
35 medicamentos

Em janeiro de 1996, as obras aguar-
dadas e delineadas pelo Programa de 
Modernização do Laboratório foram 
iniciadas sem, contudo, paralisar a to-
talmente as atividades da OM. Apesar 
disso, o plano de implantação da “Usina 
de Solutos” foi tirado do conjunto de 
obras planejadas na modernização, após 
uma série de reuniões com a DIRSA, e 
que foram concluídas em uma derradei-
ra reunião com a presença do Ministro 
da Aeronáutica.

Havia, naquele momento, uma Co-
missão Interna de Modernização que, 
além de assessorar e acompanhar a exe-
cução do projeto, realizou mais estudos 
sobre como eram estruturados os labo-
ratórios e as plantas industriais da área, 
na época. E, somado a essas ações, foi 
realizada pesquisa com as unidades in-
tegrantes do SISAU para adequar a pro-
dução com a necessidade das unidades 
do Sistema.

Fato curioso, ainda no ano de 1996, é 
que apesar de contar, desde antes da au-
tonomia administrativa em 1978, com 
mulheres, o Laboratório apenas recebeu 
as duas primeiras oficiais farmacêuticas 
da sua história, em dezembro, a saber: 

1º Ten Farm Jovania Fabiana Ribeiro 
Paiva e a 1º Ten Farm Andréia Brum 
Sampaio Guerra.

O Programa de Modernização do 
LAQFA, que finalmente saíra do papel, 
ficou em sério risco de ser interrompido 
devido à extinção da Central de Medi-
camentos (CEME), em 1997, por parte 
do Ministério da Saúde. A situação foi 
contornada após algumas negociações 
junto ao Ministério da Saúde, garantin-
do o suporte contábil até a finalização 
das obras, o que ocorreu no primeiro 
semestre de 1999.

Um novo acordo foi assinado para 
fabricação de produtos para a socieda-
de civil, em substituição à CEME, em 
1998, como parte do Programa Farmá-
cia Básica do Ministério da Saúde25, que 
tinha como objetivo o fornecimento de 
medicamentos básicos a cerca de 3.000 
munícipios brasileiros com população 
até 20.000 habitantes.

É importante ressaltar que as metas 
esperadas de produção do Laboratório 
até as conclusões das obras e de rea-
parelhamento foram cumpridas usan-
do-se o sistema de remanejamento de 
áreas. Todo o Programa de Moderni-
zação gerou não apenas melhorias das 
condições operacionais, mas também 
a ampliação das garantias de qualidade 
do que era produzido.
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26 Sistema de Vigilância da Amazônia.
27 Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999.
28  Sigla utilizada pelas instituições de pesquisa científica e tecnológica que significa “pesquisa e desenvol-
vimento tecnológico”. 

Além disso, o controle microbiológi-
co das águas de consumo nas unidades 
sediadas na cidade do Rio de Janeiro 
não foi parado, tendo essa atividade se 
tornado um canal de entrada da institui-
ção no Projeto SIVAM26, colaborando 
com o fornecimento de produtos e es-
tudos para o controle sanitário em pos-
tos avançados do referido projeto.

Com a conclusão das obras, em 1999, 
o LAQFA, que já tinha que cumprir as 
demandas planejadas para atender o 
SISAU e o Ministério da Saúde, teve 
que fazer frente a dois fatos novos que 
aumentaram a carga de trabalho da uni-
dade. O primeiro foi atender à exigência 
inédita de registro dos medicamentos 
produzidos junto à recém-criada Agên-
cia de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
E o segundo ocorreu como desdobra-
mento da Lei dos Medicamentos Ge-
néricos27, quando foi firmada uma par-
ceria com o Laboratório Farmacêutico 
da Marinha (LFM) para a realização de 
estudos visando a execução de testes de 
Biodisponibilidade e Bioequivalência.

AnOs 2000: A primeirA décAdA 
dO nOvO milêniO

O novo milênio se iniciou com o 
LAQFA numa estrutura mais moderna 
e adequada às demandas internas e ex-

ternas, além de atender à normatização 
da legislação do setor.

Uns dos primeiros trabalhos de-
senvolvidos no ano de 2000 foi o de 
P&D28, visando a produção do medi-
camento Iodeto de Potássio 130g em 
comprimidos, para atender a demanda 
da Fundação Eletronuclear de Assistên-
cia Médica (FEAM). Na época, o medi-
camento era importado, com alto custo, 
e não havia interesse comercial na pro-
dução no país, devido à baixa demanda 
por ser utilizado apenas na prevenção 
à radiação e após acidentes nucleares, 
para evitar a absorção de Iodo pela ti-
reoide. Essa competência se mostrou 
interessante para a FAB também por 
habilitar o país a ter, de forma ágil, uma 
medicação contra a radiação, podendo 
atender não apenas a FEAM.

Durante o referido ano, começou a 
ser alinhavado um novo acordo finan-
ceiro com o Ministério de Saúde, vi-
sando a continuidade da modernização 
do LAQFA. Havia, entre outras neces-
sidades não atendidas pelo programa 
de modernização, a questão de que a 
produção de medicamentos injetáveis 
no início do século dependia de um 
acordo com o Laboratório Farmacêuti-
co da Marinha (LFM), pelas instalações 
do laboratório precisarem de seção es-
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29 “Kit Segurança, Salvamento, Sobrevivência de Aviação”. 

pecífica que contasse com salas estéreis 
e equipamentos exclusivos.

Seguindo a lógica do aprimoramento 
contínuo adotada pela OM, também se 
investiu em modernização de áreas não 
necessariamente dedicadas à produção 
direta como a de informática. Nesse 
contexto, a tecnologia da informação 
começou a implantar, em 2001, um Sis-
tema de Gestão de Informação.

Outra ação posta em prática pelo 
Laboratório foi a venda, para o setor 
público, do excedente de produção do 
Programa FARMALAQFA, significan-
do, até o primeiro trimestre de 2001, o 
fornecimento de produtos a cerca de 80 
prefeituras.

Em 2002, a OM recebeu o Ministro 
da Saúde para a inauguração de três no-
vas áreas de produção de medicamen-
tos sólidos orais e para a assinatura de 
convênio de modernização e reapare-
lhamento do Controle de Qualidade. 
Essas áreas significaram um aumento 
da capacidade produtiva e a possibilida-
de de fabricação simultânea de itens.

Nesse ano, ainda, a unidade teve 
uma nova incumbência, desta vez re-
lacionada às atividades operacionais 
militares: passar a produzir “Kits SSS 
de Aviação”29 para serem utilizados no 
âmbito da FAB.

O LAQFA durante o ano seguinte, 
2003, demonstrou ser uma institui-
ção que conjugava visão prospectiva e 
avanço tecnológico, dando andamento 
aos Planos de Ação e Planejamento 
Estratégico que buscavam o aprimora-
mento, as melhorias na planta fabril e 
na produção com pesquisa científica/
tecnológica por meio de estudos e co-
lóquios internos e externo.

Exemplificando a visão de futuro, a 
unidade iniciou a primeira fase do pro-
jeto “Fábrica Nova” voltada para pro-
duzir medicamentos com tecnologia de 
alta complexidade. Em relação a coló-
quios, realizou-se um grande workshop 
nacional de Saúde dos Laboratórios 
Farmacêuticos Oficiais do Brasil, com a 
participação de instituições como: Mi-
nistério da Saúde, Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), da então 
Vigilância Sanitária Estadual do Rio de 
Janeiro (VISA Estadual-RJ), Conselho 
Federal de Farmácia (CFF), Conselho 
Regional de Farmácia (CRF), Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), Associação 
dos Laboratórios Farmacêuticos Ofi-
ciais do Brasil (ALFOB), Laboratório 
Farmacêutico da Marinha (LFM) e La-
boratório Químico–Farmacêutico do 
Exército (LQFEX), entre outras.

Além desses fatos, o Laboratório 
terminou a implantação do Sistema 
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de Gestão de Informação iniciado em 
2001, e, em novembro do mesmo ano, 
iniciou pioneiramente o Programa de 
Distribuição Gratuita de Medicamen-
tos (composto por 28 produtos), para 
o público interno da FAB.

Em continuidade ao desenvolvimen-
to do planejamento da instituição, trata-
tivas junto ao Comando da Aeronáutica 
(COMAER) e ao Ministério da Saúde 
foram realizadas para dar efetividade ao 
projeto de construção de novas insta-
lações, fazendo apresentações às auto-
ridades competentes no fim do ano de 
2004. Essas ações engendraram o co-
meço das obras no final de dezembro 
com o término previsto para o primeiro 
semestre de 2007.

A área a ser construída era de 4000 
m2, com previsão do recebimento de 
equipamentos de última geração e com-
posta de almoxarifado, duas áreas de 
fabricação de produtos e uma de em-
balagens. O projeto previa aumentar a 
produção anual do Laboratório de 137 
milhões para 750 milhões de unidades 
farmacêuticas.

O LAQFA, entre os anos de 2004 
e 2005, foi integrante de um estudo 
internacional chefiado pelo “United 
States Phamacopeia” (USP) acerca de 
um dos analgésicos mais utilizados no 
mundo - o Ácido Acetil Salicílico. No 
país, apenas mais seis instituições (entre 
entes públicos e privados) participaram 

juntamente com mais treze instituições 
estrangeiras, tendo os dados requeridos 
sido levantados e remetidos ao labora-
tório estadunidense.

Durante 2005, a OM passou a inte-
grar o Conselho Diretor da Associação 
dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais 
do Brasil (ALFOB) e ainda fez obras de 
construção de cercas e manutenção das 
fachadas externas e internas.

O reconhecimento da importância 
do trabalho desenvolvido pelo LAQFA 
sempre teve destaque na imprensa, em 
documentos ministeriais e pelos pares 
da área químico-farmacêutica. Contu-
do, para as organizações militares, defe-
rências formais fazem parte da tradição 
e do cerimonial institucional e assim 
quanto à unidade ter sido duplamente 
agraciada no ano de 2005, foi um mar-
co muito mais significativo. A OM re-
cebeu a Ordem do Mérito Aeronáutico 
(OMA), concedida pelo Presidente da 
República, e ao então Diretor, Cel Farm 
Manoel Rodrigues Martins, foi concedi-
da a Medalha Tiradentes30 pela Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro (ALERJ).

A qualidade dos produtos e o pronto 
atendimento às demandas fizeram ainda 
com que o LAQFA fosse reconhecido e 
elogiado formalmente pela Força Aérea 
Uruguaia (FAU). Isso se deveu a unida-
de conseguir suprir a FAU de 1200 com-
primidos de primaquina – medicamento 
anti-malária – num prazo exíguo de vin-

30 Maior condecoração concedida pelo estado do Rio de Janeiro. 
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31 HVAC – Heating, Ventilating and Air Conditioning ou em português AVAC – Aquecimento, 
Ventilação e Ar-condicionado.

te dias após o pedido formal ter sido 
intermediado pelo Adido Aeronáutico 
da Embaixada do Brasil em Montevi-
déu. Os uruguaios participariam de 
Missão de Paz da ONU, na República 
Democrática do Congo, e precisavam 
imunizar o seu efetivo que seria enga-
jado. Assim, no segundo semestre de 
2005, em menos de um mês, a questão 
foi resolvida.

No ano seguinte, foi obtido junto à 
ANVISA o registro do medicamento 
Iodeto de Potássio 130mg em com-
primidos, coroando toda a pesquisa 
desencadeada pela necessidade de aten-
dimento à Fundação Eletronuclear de 
Assistência Médica (FEAM), em 2000. 
A partir desse momento, a FAB passou 
a ser o único fabricante nacional da 
mencionada droga, podendo fornecer 
à nação tratamento adequado em situ-
ações de contaminação.

A unidade continuava atendendo ao 
SISAU e no ano de 2006 apoiou o Pro-
grama Remédio em Casa, do Hospital 
de Aeronáutica dos Afonsos (HAAF), 
que visava atender pacientes graduados 
portadores de hipertensão arterial e 
diabetes mellitus, que necessitavam de 
medicamentos de uso contínuo.

É válido destacar que, no ano de 
2006, além das visitas de turmas de for-
mação de instituições militares e civis 
rotineiras no cotidiano da unidade, fo-
ram recebidas comitivas estrangeiras. A 

primeira foi a do Ministro da Defesa de 
Guiné-Bissau e a segunda composta de 
oficiais-generais e superiores da área de 
saúde da República Popular da China.

E antes do que foi previsto origi-
nalmente, a primeira fase das obras do 
Projeto “Fábrica Nova” foi conclu-
ída com a montagem das Salas Lim-
pas e Sistemas de Tratamento do Ar 
HVAC31, no segundo semestre de 2006. 
Os sistemas citados permitem a pro-
teção dos produtos durante as etapas 
de fabricação, evitam a contaminação 
ambiental por agentes decorrentes do 
processo fabril e fornecem condições 
favoráveis e seguras aos operadores.

Essa inauguração proporcionou, 
em março de 2007, a concessão, pela 
ANVISA, da Certificação de Boas Prá-
ticas de Fabricação de medicamentos 
sólidos (cápsulas, comprimidos e com-
primidos revestidos), estando inclusos 
na relação antibióticos não-cefalosporí-
nicos e não-beta lactâmicos, e produtos 
de controle especial (psicotrópicos e 
entorpecentes). 

Essa Certificação, resultado do apri-
moramento tecnológico e da compe-
tência do efetivo, atesta não apenas os 
medicamentos fabricados, mas também 
serve de balizador para que a OM pos-
sa prestar serviços fabris a instituições 
terceiras, podendo até produzir medi-
camentos genéricos.
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Na segunda metade do decênio, bus-
cou-se cumprir a visão prospectiva de 
melhoramento contínuo da instituição 
de uma maneira ampla: dando transpa-
rência as relações de parceria; melho-
rando processos administrativos e de 
gestão; levando a frente a efetivação de 
novas áreas de fabricação; a proposição 
de concurso de servidores civis; e o 
aprimoramento de estudos e da capaci-
tação do efetivo, entre outras medidas.

Podendo ser exemplificado, no âmbi-
to de ensino, o diálogo constante com 
instituições como a Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), o Insti-
tuto Racine de São Paulo, a Fundação 
Osvaldo Cruz (FIOCRUZ) e o Centro 
Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica de Química de Nilópolis 
(CEFETQ-RJ)32, significaram forma-
ção extra para o efetivo, e também para 
o corpo discente das instituições.

Em 2009, após a visita da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
foi liberada para a produção as áreas de 
Sólidos Orais responsável pela linha de 
comprimidos. No final do ano, o Mi-
nistério da Saúde firmou acordo com o 
LAQFA para que atuasse em parceria 
com a Farmanguinhos33, o Laborató-
rio Farmacêutico da Marinha (LFM) e 
o Laboratório Químico-Farmacêutico 
do Exército (LQEx), na fabricação de 
28 milhões de cápsulas de oseltamivir 

para combater à pandemia da gripe 
H1N1 (também conhecida como gripe 
suína), até o final do primeiro semestre 
de 2010.

AnOs 2010: A AtuAlidAde

A década foi iniciada com o come-
ço da produção de oseltamivir de 75mg 
em cápsulas para o Ministério da Saúde 
suprir as necessidades relacionadas à 
doença provocada pelo vírus H1N1.

As verbas utilizadas pela instituição 
nesse momento não eram suficientes 
para se concluir todo o projeto de novas 
instalações que estava em curso havia 
anos sem que isso, contudo, significasse 
a paralização total das atividades. Mes-
mo com a infraestrutura não estando 
de acordo com o que o planejamento 
previa, as responsabilidades conferidas 
ao LAQFA pela Força Aérea e pelos 
convênios assinados com entes estatais 
(em especial com o Ministério da Saú-
de) continuaram a ser atendidas. 

Entre 2010 e 2012 algumas visitas 
oficiais de autoridades das aéreas da De-
fesa e da Saúde ocorreram dando maior 
visibilidade à importância do Laborató-
rio e de suas necessidades para o pleno 
cumprimento de suas atividades. Um 
dos resultados foi a assinatura de um 
Termo de Cooperação entre o LAQFA 
e a ANVISA, em dezembro de 2012.

32  Atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ).
33 Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), da Fiocruz.  
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A parceria tinha como objetivo am-
bas as instituições atuarem conjunta-
mente em âmbitos científico, opera-
cional e regulatório em prol da saúde 
da sociedade brasileira. As primeiras 
ações seriam relacionadas ao controle 
de tabaco e do tabagismo. Para tanto, 
técnicos do Laboratório e da Gerência 
de Produtos Derivados do Tabaco da 
ANVISA trabalhariam na definição de 
um projeto executivo para a construção 
de um laboratório analítico que seria 
instalado na OM.

Em 2013, o Laboratório, juntamente 
com o LFM, o LQFEx e o Instituto de 
Biologia do Exército, participou da 9ª 
edição da “Latin American Aero & De-
fense – LAAD”, representando o Mi-
nistério da Defesa (MD), na cidade do 
Rio de Janeiro. Esse evento é conhecido 
como o maior evento latino-americano 
de empresas especializadas em forneci-
mento de equipamentos, serviços e tec-
nologia para as Forças Armadas, Segu-
rança Pública e de Segurança Privada. 

O LAQFA levou para a LAAD os 
Kits SSS de Aviação utilizados pela FAB 
e o Iodeto de Potássio 130mg compri-
midos, que se utiliza em situações de 
contaminação radioativa, ambos pro-
duzidos pela unidade. 

Outro trabalho realizado, nessa dé-
cada, em parceria com os laboratórios 

da Marinha e do Exército foi o Grupo 
de Trabalho Quercetina34 do Departa-
mento de Ciência e Tecnologia Indus-
trial (DECTI) do Ministério de Defesa. 
O intento do Grupo era o desenvolvi-
mento de suplemento alimentar para 
utilização em ração operacional dos 
combatentes.

No período de 2010 até 2015, a 
OM cumpria suas obrigações: 1) Jun-
to ao Ministério da Saúde, dentro do 
Programa de Assistência Farmacêutica 
de doenças negligenciadas (tuberculo-
se e hanseníase); 2) Junto a Fundação 
Eletronuclear de Assistência Médica 
(FEAM), com o Iodeto de Potássio 
130mg comprimidos; 3)Análise de 
potabilidade de água das OM do Co-
mando da Aeronáutica (COMAER), na 
cidade do Rio de Janeiro; 4) Kits SSS 
de Aviação; e 5) Reposição de itens de 
saúde do SISAU.

Com relação às novas obras na planta 
fabril, foram instalados sistemas indus-
triais de apoio à produção e adequação 
para a fabricação de medicamentos on-
cológicos. O LAQFA, utilizando-se da 
legislação de fomento ligada a área de 
Saúde, procurou desenvolver processo 
público de seleção de parceira visando 
a transferência de tecnologia. 

A OM apresentou ao órgão federal 
competente35 a documentação para o 

34  Substância química presente em alimentos como frutas e vegetais, que possui propriedades farmacológicas 
( anti-inflamatória, anticarcinogênica, antiviral, anti-histamínica, cardiovascular, dentre outras).
35 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde.  
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36  Neste momento o LAQFA passou a compor o rol de ICT do COMAER juntamente com as seguintes 
OM: ILA, IFI, IAE, IEAv, ITA, CLA, CLBI, ICEA e CELOG, sob a coordenação do Departa-
mento de Ciência, Tecnologia da Aeronáutica (DCTA). 

início de 11 projetos de produtos de 
acordo com os parâmetros legais da 
Parceria para Desenvolvimento Pro-
dutivo (PDP), que definem direitos e 
deveres de todas as instituições auto-
rizadas a participar. Os medicamentos 
previstos nos projetos atenderiam as 
necessidades do Sistema de Saúde da 
Aeronáutica (SISAU) e da própria pasta 
ministerial da área.

As PDP, como estão legalmente es-
truturadas, significam um ganho de co-
nhecimento científico e tecnológico e 
uma fonte extra de recursos financeiros 
que não passa pelos Ministérios da De-
fesa ou da Saúde.

Em 2016, por intermédio da Portaria 
nº 230/DNO, de 4 de julho, o Labo-
ratório Químico-Farmacêutico passou 
a ser considerado Instituição Científica 
e Tecnológica (ICT) no âmbito do Co-
mando da Aeronáutica (COMAER)36. 
Para haver o reconhecimento de uma 
OM como ICT, a instituição teve que 
realizar, em suas atividades rotineiras, 
pesquisas básicas ou aplicadas, de cará-
ter científico ou tecnológico, que gere 
novos produtos, serviços ou processos, 
em consonância com a Lei nº10.973, 
de 2 de dezembro de 2004. Sendo uma 
ICT, o LAQFA também passou a ser 
elo do Sistema de Inovação da Aero-
náutica (SINAER).

O novo status facilita a realização de 
acordos com as diversas esferas e ins-
tituições estatais, agências de fomento 
e organizações privadas sem fins lu-
crativos para a criação de produtos ou 
processos inovadores. Autoriza, ainda, 
dentro dos parâmetros legais, transfe-
rência tecnológica, a aferição de recur-
sos financeiros, o licenciamento para 
outorga de direitos de uso ou explora-
ção de criação, o compartilhamento de 
instalações etc.

Dentro dessa nova forma de viabilizar 
a produção e a obtenção de recursos fi-
nanceiros, o Ministro da Saúde visitou o 
LAQFA, no dia 9 de dezembro de 2016, 
acompanhado de comitiva composta 
pelo Comandante Geral de Pessoal, Di-
retor de Saúde da Aeronáutica, Secre-
tário de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos do Ministério da Saúde, 
Secretário de Saúde do Estado do Rio 
de Janeiro, de Deputados Federais e de 
membro da Assessoria Parlamentar da 
Aeronáutica. Foi realizado um tour por 
todas as instalações da OM, incluindo 
as Unidades Fabris I e II.

Em 2017, o Ministério da Saúde e a 
ANVISA realizaram uma Visita Técni-
ca Conjunta para monitorar os projetos 
desenvolvidos de “Parceria de Desen-
volvimento de Produtos (PDP)”, que 
na época passavam de uma dezena no 
LAQFA. 
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“Parcerias de Desenvolvimento de 
Produtos ou Produtivo” é um programa 
onde o Ministério da Saúde firma acor-
dos com laboratórios privados para que 
os mesmos se comprometam a transfe-
rir aos laboratórios públicos brasileiros 
a tecnologia para a produção de deter-
minado medicamento, dentro do prazo 
de cinco anos. Durante esse período, os 
laboratórios do setor privado são res-
ponsáveis pela produção do princípio 
ativo e a transferência da tecnologia ao 
laboratório público. Para que ambos 
sejam beneficiados durante o acordo, 
o governo garante aos laboratórios pri-
vados a exclusividade na compra des-
ses produtos durante o mesmo perío-
do. Após o prazo para a transferência 
de tecnologia, o laboratório público 
nacional inicia, de forma autônoma, a 
produção completa do medicamento, 
visando atender à demanda nacional. 
Com a produção sendo realizada no 
país, os laboratórios públicos ajudam a 
reduzir a dependência de importação e 
produzem medicamentos de qualidade, 
ampliando sua competitividade e capa-
citação tecnológica.

O primeiro produto desenvolvido 
em PDP foi um repelente de insetos 
com o Laboratório Cristália, que serve 
tanto à sociedade quanto ao cotidiano 
da vida militar. Outro produto desen-
volvido, desta vez com o Laboratório 
Silvestre, foi o Protetor Solar FPS 30 e 
50, também com uso amplo.

Repelentes produzidos pelo LAQFA37

37  Fonte: Acervo do LAQFA 

Os projetos de PDP também serão 
desenvolvidos para medicamentos on-
cológicos, antirretrovirais, entre outros 
que contam com laboratórios públicos 
e privados. Uma PDP com Farmangui-
nhos, Laboratório Quiral e Laboratório 
Cristália conseguiu a aprovação do Mi-
nistério da Saúde de remédios para o 
tratamento da leucemia (imatiribe) e de 
câncer de próstata (docetaxel). 

Em 2018, ao participar da XV Reu-
nião do Grupo Executivo do Complexo 
Industrial da Saúde (GECIS), na capital 
federal, o LAQFA assinou Termos de 
Compromisso com o Ministério da Saú-
de relacionados à produção de impor-
tantes medicações, via PDP: dasatinibe 
(oncológico – combate à leucemia); si-
meprevir (antiviral – tratamento a hepa-
tite C); darunavir (antiviral – tratamento 
da AIDS); dolutegravir (antiviral – trata-
mento da AIDS); e tereflunomida (tra-
tamento da esclerose mútipla). Esse rol 
de medicamentos consolida um cenário 
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de salto técnico-científico (por serem 
produtos de alta complexidade terapêu-
tica) e possivelmente de independência 
financeira do Laboratório Químico-
Farmacêutico da Aeronáutica.

Relacionado aos termos assinados 
em Brasília, em abril do mesmo ano, 
a OM recebeu técnicos da Superinten-
dência de Vigilância Sanitária do Rio 
de Janeiro (SUVISA-RJ) para inspeção 
na área de embalagem secundária de 
sólidos orais da Unidade Fabril I, para 
a concessão da licença de Condição 
Técnico-Operacional (CTO). Essa ação 
permitiu a perenização das tecnologias 
oriundas dos projetos PDP autorizados 
pelo Ministério da Saúde.

Na mesma visita de inspeção da 
SUVISA-RJ, outra equipe foi vistoriar a 
área cuja finalidade seria a produção de 
cosméticos, também na Unidade Fabril 
I, visando o licenciamento inicial de ati-
vidade e concessão de Autorização de 
Funcionamento de Empresa (AFE). 
Satisfeitos esses trâmites, em maio do 
mesmo ano a SUVISA-RJ deferiu o pe-
dido de concessão da AFE, podendo 
assim o Laboratório suprir a demanda 
dos hospitais e demais unidades de saú-
de do Sistema de Saúde da Aeronáuti-
ca (SISAU) com produtos de higiene 
pessoal e atender a sociedade civil em 
dois programas do Governo Federal: 
o Programa Nacional de Prevenção 
e Combate ao Câncer de Pele (forne-

cendo protetor solar) e o Programa de 
Prevenção a Dengue, Chikungunya e 
Zika (repelente de insetos), que atende 
gestantes participantes do Programa 
Bolsa-Família.

A Superintendência de Vigilância Sa-
nitária, pouco depois, também conce-
deu certificado de licenciamento CTO, 
abrindo caminho para a obtenção, jun-
to à ANVISA, do Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação (CBPF), sendo 
este outorgado em 25 de junho de 2018, 
autorizando o começo da produção dos 
medicamentos das PDP.

A OM, nesse profícuo ano, promo-
veu parceria com Terceiro Serviço Re-
gional de Investigação e Prevenção de 
Acidentes Aéreos (SERIPA III) para 
fornecer bolsas coletivas e individuais 
de medicamentos e utensílios de primei-
ros socorros que fariam parte de Kits 
de Ação Inicial utilizados pelas equipes 
de sobreaviso do Serviço Regional.

Por fim, durante todo o ano de 2018, 
o LAQFA participou dos estudos e dis-
cussões para a elaboração do Plano do 
Comando da Aeronáutica 11-217/2018 
(Plano de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção da Aeronáutica)38, onde foram es-
tabelecidas as ações a serem desenvol-
vidas pela área de Ciência, Tecnologia 
e Inovação da Aeronáutica, balizando 
todos os projetos a serem desenvolvi-
dos no período de 2018 a 2027.

38 O PCA 11-217 complemento o Plano do Comando da Aeronáutica 11-47 (Plano Estratégico Militar 
da Aeronáutica - PEMAER). 
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No referido decênio, as contribui-
ções ao Plano, por parte do Laborató-
rio, deverão ser no desenvolvimento de 
pesquisas e projetos dentro dos seguin-
tes temas ou áreas: performance huma-
na e desempenho operacional; interface 
homem-máquina; fisiologia aeroespa-
cial; saúde e garantia de desempenho/
performance humana operacional; de-
fesa química, biológica, radiológica e 
nuclear (DQBRN); proteção específica 
a riscos ambientais e operacionais; e 
contramedidas de biossegurança e an-
tidotismo.

O PCA 11-217/2018 passou a ser 
um guia para reavaliação de projetos e 
para a renovação do portfólio de produ-
tos buscando uso dual (civil e militar) da 
produção e o atendimento não apenas 
ao SISAU, mas também do Sistema de 
Inovação da Aeronáutica (SINAER). 
Desta maneira, a OM tem novas formas 
de atuar e de financiamento abertas para 
os próximos anos.

A produção de medicamentos on-
cológicos ficou encaminhada quando a 
autorização de PDP com o laboratório 
brasileiro EMS S/A, onde está prevista 
a transferência de tecnologia de medi-
camento tamoxifeno, que é o elemento 
principal da Diretriz Diagnóstica e Te-
rapêutica (DDT) do câncer de mama, 

39 Fonte: Acervo do LAQFA 

foi publicada em 2019, em Diário Ofi-
cial da União.

E, finalizando o ano de 2019, mais 
especificamente em 2 de dezembro, foi 
iniciada a Manipulação de Quimiote-
rapia no Centro de Manipulação Far-
macêutica da Aeronáutica (CEMFAR), 
pelo LAQFA. O projeto das instalações 
respeitou as normas técnicas sanitárias 
nacionais e internacionais garantindo a 
esterilidade dos produtos e a segurança 
laboral dos manipuladores. A manipu-
lação foi planejada para suprir as neces-
sidades dos serviços de oncologia, reu-
matologia e hematologia do Hospital 
de Força Aérea do Galeão (HFAG).

A economia proveniente da internali-
zação do processo de manipulação com 
a implantação do CEMFAR é de oito 
vezes, reduzindo um custo de 2 milhões 
para 250 mil reais, impactando positiva-
mente o SISAU e a própria FAB.

Fachada do CEMFAR39 
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Portanto, o Laboratório Químico-Farmacêutico da Aeronáutica (LAQFA) desde 
os seus primórdios atentou para a excelência e o pronto atendimento das deman-
das confiadas à OM. Iniciando sua história como uma simples seção de hospital, 
para se tornar uma organização militar autônoma considerada legalmente Institui-
ção Científica e Tecnológica (ICT).

O LAQFA logrou êxito durante a sua existência ao analisar a potabilidade da 
água das OM da FAB na cidade do Rio de Janeiro, ao fabricar os Kits SSS de Avia-
ção, ao fornecer produtos para comporem os Kits de Ação Inicial do SERIPA III, 
ao participar com seus produtos da limpeza de aeronaves e análise de combustíveis. 
Foi ainda bem sucedida no atendimento ao Sistema de Saúde da Aeronáutica com 
produtos químico-farmacêuticos, ao firmar acordos de fornecimento de medica-
mentos à sociedade, inclusive nas participações em missões ACISO.

A atuação a curto, médio e longo prazos do LAQFA deverá continuar pelos 
próximos anos e décadas combinando duas linhas gerais presente desde os já lon-
gínquos anos 1970: o atendimento às necessidades internas da FAB e o suporte às 
demandas da sociedade. O Laboratório, assim, tem pela frente um caminho de as-
sistência à saúde pública e à operacionalidade militar ao atender, tanto como parte 
do SISAU como do SINAER, a Força Aérea Brasileira em sua missão de “Manter 
a Soberania do Espaço Aéreo e Integrar o Território Nacional, com vistas à Defesa 
da Pátria”, contribuindo para a visão prospectiva do centenário da FAB, em 2041, 
de ser uma Força Aérea de grande capacidade dissuasória, operacionalmente mo-
derna e atuando de forma integrada para a defesa dos interesses nacionais.
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AnexO (chefes/diretOres dO lAQfA)

Capitão Farmacêutico Evanyr Seabra Nogueira 07/04/1962 a 1965
Capitão / Major Farmacêutico Themistocles 
Alves Ferreira Filho40 1965 a1969

Capitão Farmacêutico José Abol Corrêa 1969 a 21/08/1972
Tenente-Coronel Farmacêutico Rafik Anto-
nio Francisco 21/08/1972 a 20/05/1973

Coronel Farmacêutico Milton de Paula Carlet 20/05/1973 a 25/04/1975

Coronel Farmacêutico Evandro de Oliveira 25/04/1975 a 06/12/1978
Coronel Farmacêutico José Abol Corrêa 06/12/1978 a 30/03/1982
Coronel Farmacêutico Jorge de Carvalho 30/03/1982 a 29/09/1983
Coronel Farmacêutico Evanyr Seabra Nogueira 29/09/1983 a 22/01/1986
Coronel Farmacêutico José Athayde Quilião 22/01/1986 a 22/01/1988
Coronel Farmacêutico Addison Scarton 
Coutinho 22/01/1988 a 15/09/1989

Coronel Farmacêutico Estevão José Colnago 15/09/1989 a 24/01/1992
Coronel Farmacêutico Jovano Barbosa de 
Azevedo 24/01/1989 a 24/09/1993

Coronel Farmacêutico Helmut Peter Georg 
Wagner 24/09/1993 a 26/03/1999

Tenente-Coronel Farmacêutico Felipe Birman 26/03/1999 a 30/03/2001

40 Promovido durante o período.
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Coronel Farmacêutico Franscico de Paula 
Pinheiro Gomes 30/03/2001 a 21/02/2003

Coronel Farmacêutico Manoel Rodrigues 
Martins 21/02/2003 a 12/01/2007

Coronel Farmacêutico Nilceu José de Oli-
veira 12/01/2007 a 26/01/2009

Coronel Farmacêutico Paulo José Camilo 
Antunes 26/01/2009 a 28/01/2011

Coronel Farmacêutico Jorge Luiz Petry 28/01/2011 a 25/01/2013
Coronel Farmacêutico Luiz Eduardo 
Ghetti 25/01/2013 a 06/02/2015

Coronel Farmacêutico Luiz Antonio de 
Angelis Júnior 06/02/2015 a 22/02/2018

Coronel Farmacêutico João Vicente de 
Oliveira 22/02/2018 a 06/02/2020

Tenente-Coronel / Coronel Farmacêutica 
Andreia Brum Sampaio Guerra41 06/02/2020 - atual

41 Promovida durante o período.

O 1º Ten QOCon HIS João Ignácio de Medina 
pertence ao efetivo deste Instituto e integra 

a equipe do SISCULT.
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