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1. APRESENTAÇÃO 

A Carta de Serviços ao Usuário foi instituída pelo Decreto nº 6.932 de 11 de agosto de 2009 e tem por objetivo 

informar o cidadão dos serviços prestados por órgão ou entidade pública, as formas de acesso a esses serviços e os 

respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. 

Para o Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM) esta carta é mais que uma obrigação legal, representa uma 

oportunidade de demonstrar a abrangência de sua atuação e o compromisso com a sua missão, visão e valores. 

Detentor do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF), concedido pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) para toda a sua linha de produção, o LFM destaca-se como um dos 23 Laboratórios 

Farmacêuticos Oficiais (LFO) do Ministério da Saúde (MS), de suma importância estratégica e logística para a 

Marinha do Brasil (MB) e para o país. A importância do laboratório deve-se ao fato de estar diretamente envolvido 

na consecução da Política Nacional de Medicamentos do Governo Federal, participando ativamente por intermédio 

de termos de cooperação com o MS no fornecimento de medicamentos que são disponibilizados para o Sistema 

Único de Saúde (SUS) e para rede de abastecimento da MB. Neste contexto, será realizada uma breve apresentação 

do LFM e sua organização, de modo que o usuário possa conhecer o perfil e a dinâmica desta centenária e renomada 

instituição.  
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1.1. Forma de atuação 

É uma organização pública do âmbito das Forças Armadas brasileiras, integrante do Sistema de Saúde da Marinha do 

Brasil (SSM). Atua no segmento da indústria farmacêutica para produção, distribuição e comercialização de 

medicamentos similares e alimentos, bem como atua promovendo a pesquisa, o desenvolvimento e o ensino 

farmacêutico industrial. 

2. HISTÓRICO 

Criado pelo Decreto nº 6.233, de 14 de novembro de 1906, com o nome de Laboratório Pharmacêutico e Gabinete de 

Análises, o Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM), inicialmente situado na Ilha das Cobras, no município do 

Rio de Janeiro, passou por diversas reestruturações ao longo de mais de um século de história. Após receber as 

denominações de Laboratório e Depósito de Material Sanitário Naval (em 1926) e Laboratório Farmacêutico Naval 

(em 1934), foi finalmente denominado Laboratório Farmacêutico da Marinha em 1958, nome que permanece até a 

data atual. Em 1973, o LFM foi transferido da Ilha das Cobras para o bairro de Benfica, também no município do Rio 

de Janeiro, ocupando instalações pertencentes ao então Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), onde 

permanece até hoje. Nos últimos 40 anos, o LFM passou por diversas modernizações estruturais, sempre se 

adequando à legislação sanitária vigente, culminando com a inauguração, em 2006, do atual parque fabril, aprovado 

e certificado pela ANVISA. 
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3. MISSÃO 

Produzir, comercializar e desenvolver medicamentos e outros produtos da indústria farmacêutica, visando atender 

aos Programas de Saúde da Marinha do Brasil e de outras Organizações Públicas, além de contribuir com o ensino e a 

pesquisa no segmento industrial farmacêutico, gerando valor ao cliente e à sociedade. 

4. VISÃO DE FUTURO 

Até 2023, ser considerada uma referência no serviço público na produção de medicamentos para atender aos 

programas de saúde pública e expandir, progressivamente, o portfólio de produtos, ofertando produtos da linha de 

alimentos, além de alavancar na área de ensino e da pesquisa farmacêutica. 
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5.  VALORES ORGANIZACIONAIS 

Laboratório 
Farmacêutico da 

Marinha

Foco na 
excelência

Foco no cliente

Atuação no 
Tripé 

sustentável

Preocupação 
com o 

crescimento das 
pessoas

Valorizar a 
cultura  e 

tradições navais

Preocupação 
com a 

integridade e 
reputação

Redução da 
burocracia
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6. ORGANOGRAMA SIMPLIFICADO 
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7. ORGANIZAÇÃO 

O LFM faz parte do SSM e a partir de 1º de outubro de 2007, por meio de Portaria Ministerial nº 241, o LFM passou à 

subordinação direta da Diretoria de Saúde da Marinha (DSM). 

Para executar as atividades primárias e de suporte (gerenciais e de apoio) da sua cadeia de valor, além do Diretor 

(LFM-01) a organização possui uma Vice-Diretoria, sete Assessorias, uma Secretaria e Comunicações e sete 

Departamentos com suas respectivas divisões e seções. 

1. Vice-Diretor (LFM-02); 

2. Assessoria Técnica Industrial (LFM-013); 

3. Assessoria do Programa Netuno (LFM-014); 

4. Assessoria de Controle Interno (LFM-015); 

5. Responsável Técnico (LFM-03); 

6. Assessoria de Assuntos Regulatórios (LFM-04); 

7. Assessoria de Planejamento e Controle da Produção (LFM-05); 

8. Conselho de Gestão Administrativa (LFM-06); 

9. Secretaria e Comunicação (LFM-07); 

10. Departamento de Produção (LFM-10); 
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11. Departamento de Qualidade (LFM-20); 

12. Departamento de Pesquisa em Ciências Farmacêuticas (LFM-30); 

13. Departamento Comercial e de Logística (LFM-40); 

14. Departamento de Finanças (LFM-50); 

15. Departamento de Administração (LFM-60); e 

16. Departamento de Engenharia e Manutenção (LFM-70).  
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8. CONTATO DAS PRINCIPAIS LIDERANÇAS 

Área Equipe Contatos 

Direção CMG (IM) HAMMEN (21) 3907-0801 

Vice-Direção CF (S) GIOVANI (21) 3907-0805 

Assessoria do Programa Netuno CF (RM1-S) HELIENE (21) 3907-0823 

Assessoria de Controle Interno CT (T) RAMON (21) 3907-0869 

Assessoria de Planejamento e Controle da Produção (PCP) CF (S) HERALDO (21) 3907-0809 

Responsável Técnico CF (S) SATO (21) 3907-0810 

Assessoria de Assuntos Regulatórios CT (S) VIVIANE (21) 3907-0888 

Departamento de Produção CF (S) SATO (21) 3907-0810 

Departamento de Qualidade CF (S) PATRÍCIA PIRES (21) 3907-0820 

Departamento de Pesquisa em Ciências Farmacêuticas CC (S) AIDA (21) 3907-0830 

Departamento Comercial e de Logística CC (S) GIZELA (21) 3907-0840 

Departamento de Finanças CF (IM) ANDREA (21) 3907-0850 

Departamento de Administração CF (RM1-S) MANGELLI (21) 3907-0860 

Departamento de Engenharia e Manutenção CC (S) CHRISTIANO (21) 3907-0870 
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9. GARANTIA E CONTROLE DA QUALIDADE 

A padronização de procedimentos operacionais, a validação de metodologias analíticas e de processos de fabricação, 

os continuados investimentos na adequação das instalações do parque fabril e a mudança no comportamento 

organizacional da equipe técnica, impostos pelas freqüentes atualizações da legislação sanitária da ANVISA, foram 

capitaneados pela Divisão de Garantia da Qualidade, resultando na obtenção do maior grau de qualificação possível 

para indústrias farmacêuticas no Brasil com o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF), emitido por aquela 

Agência após uma rigorosa e satisfatória inspeção do parque fabril do LFM. Esta certificação reflete a qualidade de 

todos os processos, garantindo a segurança e eficácia dos medicamentos do portfólio do LFM distribuídos para os 

usuários do SSM e do SUS. 

10. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

Com mais de 7.000 m2 de área construída, o LFM emprega, nas suas linhas de fabricação e nos setores que garantem 

o controle da qualidade, equipamentos modernos, automáticos e compatíveis com aqueles usados por grandes 

indústrias farmacêuticas privadas, habilitando-o à transferência de tecnologia ao longo da execução de Parcerias 

para o Desenvolvimento Produtivo (PDP). A fábrica atual tem capacidade instalada para produção de até 

400.000.000 de unidades farmacêuticas/ano, fruto dos seguidos investimentos em inovações tecnológicas no parque 

do Laboratório.  
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O LFM vem ao longo do tempo renovando-se tecnologicamente adquirindo equipamentos de alta tecnologia, suas 

últimas aquisições foram: dois cromatógrafos gasosos, um equipamento de absorção atômica, um cromatógrafo 

líquido acoplado a espectofotômetro de massas e um espectrometro de massa por plasma indutivamente acoplado, 

dentre outros equipamentos de ponta que permitirão uma produção precisa com qualidade e segurança.  

11. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

Para garantir a inovação e alto padrão de qualidade dos produtos fornecidos aos seus consumidores e clientes: 

Marinha do Brasil (MB), Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, o LFM conta com um 

Departamento de Pesquisa em Ciências Farmacêuticas, constituído por uma equipe técnica dotada de profissionais 

capacitados, que labutam para o desenvolvimento de novos medicamentos ou das formulações já existentes, 

voltados para o tratamento das doenças negligenciadas e sem interesse comercial para o segmento farmacêutico 

privado. Além disso, por meio das PDP, estabelece parcerias com indústrias privadas visando absorver tecnologias e 

conhecimentos para a produção de medicamentos de alto custo, utilizados nos programas de saúde pública do MS. 

 

12. GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 

A fabricação de medicamentos com qualidade requer uma criteriosa análise de todas as matérias-primas da sua 

formulação e dos materiais de embalagem, que vai do recebimento na Divisão de Insumos até o período em que se 
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encontra em uso pelos consumidores, e de um rigoroso gerenciamento dos processos produtivos e de distribuição, 

por intermédio do emprego de Procedimentos Operacionais Padrão (POP), devidamente validados. 

A responsabilidade da gestão rendeu ao LFM uma posição de proeminência na Associação dos Laboratórios 

Farmacêuticos Oficiais do Brasil (ALFOB), na formulação de contratos de fornecimento de medicamentos para o MS e 

outros órgãos públicos, e na firmação de parcerias por intermédio de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo 

(PDP). 

A Licença Sanitária para a Fabricação de Alimentos (nº 09/97/038197/2017), concedida pela Subsecretaria de 

Vigilância, Fiscalização Sanitária e Zoonoses do Rio de Janeiro em 03/09/2017, demonstra que além de atender às 

rigorosas normas de fabricação de medicamentos, o LFM apresenta, ainda, condições de instalações e parâmetros 

sanitários satisfatórios para ampliação do seu portfólio. 

Toda tradição e cultura de prestação de bons serviços inerentes à MB também estão à sua disposição. Entre em 

contato com o LFM e comprove as vantagens, segurança e qualidade dos nossos medicamentos, e o seu compromisso 

com a excelência da gestão pública. 

O gerenciamento dos processos é feito com o foco no cliente e outras partes interessadas da organização (órgãos 

superiores, Ministério da Saúde, empregando a abordagem do BPM (Business Process Management), desenvolvido 

http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_management
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com o intuito de implementar  melhorias nos macroprocessos da cadeia de valor a partir do gerenciamento ponta-a-

ponta, envolvendo recursos humanos, aplicações, documentos e outras fontes de informação. Por meio do 

gerenciamento ponta-a-ponta é possível  se adotar uma melhor tomada de decisão com base na visão sistêmica e na 

participação de todos os interessados: cliente, chefias, equipe operacional, etc. Todo o portfólio de processos das 

atividades da cadeia primária e de suporte encontram-se mapeados no software Bizagi. 

 

13. CADEIA DE VALOR DOS MACROPROCESSOS 

A cadeia de valor do LFM compõe-se de nove macroprocessos principais subdivididos em processos, subprocessos e 

atividades, devidamente mapeados e melhorados continuamente para agregar valor nos outputs. 
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14. CADEIA DE VALOR DOS MACROPROCESSOS DO LFM 
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15. RELAÇÃO DE PRODUTOS REGISTRADOS E FABRICADOS PELO LFM 

 (FABRICAÇÃO PRÓPRIA) 

Medicamentos UF Registrados Fabricados 

1. LFM-Ácido Ascórbico 500 Mg Caixa 50  Sim Não 

2. LFM Bromexina 0,8 Mg/Ml Xarope Caixa 500 

comprimidos 

Sim Sim 

3. LFM Dapsona 100 Mg Caixa 500 

comprimidos 

Sim Não 

4. LFM Isoniazida 100 Mg Caixa 500 

comprimidos 

Sim Sim 

5. LFM -Mefloquina 250 Mg Caixa 500 

comprimidos 

Sim Não 

6. LFM -Mononitrato de Isossorbida 40 Mg Caixa 500 Sim Não 

7. LFM Ofloxacino 400 Mg Caixa 500 

comprimidos 

Sim Sim 

8. LFM -Paracetamol 500 Mg Caixa 500 

comprimidos 

Sim Sim 

9. LFM -Pirazinamida 500 Mg Caixa 500 

comprimidos 

Sim Sim 

10. LFM-Pirazinamida 30 Mg/Ml Suspensão  Oral Caixa 50 frascos Sim Não 
 

                       Nota:      Hoje, o LFM possui dez produtos registrados para fabricação própria. Desta quantidade, cinco estão em linha de produção 
                                       para atender encomenda dos clientes. Os não manufaturados deve-se ao fato de não haver demanda no período; e 
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16.  RELAÇÃO DE PRODUTOS REGISTRADOS E FABRICADOS PELO LFM COM PARCERIAS (PDP) 

Medicamentos Registrados Fabricados 

1. LFM-Leflunomida 20 Mg Sim Não 

2. Leflunomida Genérico20 mg (*) Sim Sim 

3. LFM-Riluzol 50 Mg   Sim Não 

4. LFM-Ziprasidona 40 Mg  Sim Não 

5. LFM-Ziprasidona 80 Mg Sim Não 

6. Cloridrato de Ziprasidona Genérico  Sim Não 

7. Cloridrato de Raloxifeno 60 Mg (**) Sim Não 

8. Citrato de Sildenafil Genérico 20 Mg  Sim Não 

9. Citrato de Sildenafil Genérico 25 Mg Sim Não 

10. Citrato de Sildenafil Genérico 100 Mg Sim Não 

11. Daclatasvir (***) Não Não 

12. Teriflunomida (***) Não Não 
                     Nota:    1 - (*) Está em fase de lote-piloto; 

                             2 - (**) Foi cancelado pelo Ministério da Saúde alegando que a compra não será centralizada; e 
                             3 - (***) Está em fase de registro (2ª fase). 
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17. COMPROMISSO COM A GESTÃO DE EXCELÊNCIA E CONTROLE INTERNO 

Para atender as demandas das legislações em vigor no país, que dispõem sobre a administração pública, a gestão de 

riscos e a governança corporativa, o laboratório criou em sua estrutura a Assessoria do Programa Netuno (LFM-014) 

e a Assessoria de Controle Interno (LFM-015) com a atribuição de efetivar as melhores novas práticas da gestão de 

gestão de riscos e de controle interno. Essas assessorias implantam e monitoram na organização as novas 

ferramentas da qualidade preconizadas para a administração pública contemporânea.  

Os princípios e fundamentos da administração pública, expressos na Constituição Federal/1988, pelo Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA, pelo Decreto 9.094/2017 e outros documentos 

normativos, foram incorporados ao Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) do laboratório por meio da 

adesão ao Programa Netuno, um dos programas estratégicos da Marinha.  

O Programa Netuno é um processo administrativo destinado a aprimorar a gestão das Organizações Militares (OM) e, 

consequentemente, proporcionar à Marinha do Brasil as melhores condições para estar pronta e adequada à estatura 

político-estratégica exigida pelo País (Estado maior da Armada-134). Desta forma, o programa visa consolidar a 

vocação, a disposição e o compromisso institucional com a melhoria da qualidade da gestão, repercutindo na 

orientação estratégica voltada para a excelência gerencial (Secretaria Geral da Marinha-107). 
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O atendimento da Instrução Normativa nº. 1/2016 do Tribunal de Contas da União (TCU), voltada para sistematizar 

a gestão de riscos e os controles internos nos órgãos e entidades do Poder Executivo, tem seus requisitos priorizados 

no Planejamento Estratégico Organizacional (PEO) e no Plano de Gestão de Riscos Organizacional (PGRO). O fiel 

cumprimento das ações planejadas e dos controles internos aplicados à gestão e aos processos é acompanhado pelo 

Elemento de Controle Interno (ECI) da Assessoria de Controle Interno. 

Essa iniciativa evidencia o compromisso do LFM com a accountability, a aplicabilidade responsável dos recursos 

públicos e o impacto dos resultados da sua gestão na sociedade brasileira. 

18. FORMAS DE ACESSO DOS CLIENTES 

As formas de acesso para compra de medicamentos são por meio do contato telefônico (21) 3907-0821 ou 3860-

2859 (SAC) ou pelo email lfm.vendas@marinha.mil.br.  

A venda dos produtos é exclusiva para os órgãos públicos das esferas Federais, Estaduais e Municipais, 

principalmente para o Ministério da Saúde. A venda à MB é mediada pelo Centro de Obtenção da Marinha no Rio de 

Janeiro (COMRJ). 

Durante o primeiro contato telefônico, o cliente é orientado sobre os detalhes de aquisição dos medicamentos, 

prazos de validade, formas de pagamento, prazo de fabricação e o prazo de entrega do medicamento. A prontificação 

do medicamento para entrega depende de fatores referentes à logística interna como a disponibilidade do 

mailto:lfm.vendas@marinha.mil.br
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medicamento acabado e da matéria-prima em estoque e da quantidade da compra solicitada pelo cliente. Quando 

não existe a disponibilidade da matéria-prima, os prazos de entrega serão mais longos devido à necessidade de 

aquisição dos insumos para produção, que precisam atender aos parâmetros legais exigidos pela lei 8.666. 

Caso haja interesse, pode-se efetuar a formalização de um contrato para produção e distribuição do medicamento 

encomendado, que passará pela avaliação prévia da Assessoria Jurídica interna antes da assinatura do contrato entre 

as partes interessadas. Se o cliente não tiver espaço suficiente para armazenagem dos medicamentos em sua 

unidade, as entregas podem ser parciais, dentro 1 (um) ano, desde que a modalidade de entrega escolhida esteja 

formalizada no contrato.  

A documentação necessária para a contratação do serviço inclui: o contrato assinado entre as partes, a proposta de 

preço enviada pelo LFM ao cliente, a nota de empenho assinada por todos os responsáveis e o cronograma de 

entrega dos produtos adquiridos.  

Após a finalização da venda, o LFM emitirá uma fatura, uma Guia de Recolhimento da União (GRU) com vencimento 

para 30 dias para realização do pagamento. Também junto com a fatura se encaminha um questionário de satisfação 

para a avaliação da compra pelo cliente. Além de seguir junto com a fatura, após a entrega do produto à 

transportadora contratada, o cliente recebe um contato telefônico do SAC para uma pesquisa de satisfação. A OM 

incentiva essa participação, pois a opinião das partes interessadas (cliente, órgãos superiores, parceiros, tripulação e 

sociedade) é muito importante para a melhoria dos processos organizacionais e o atendimento das suas 

expectativas, foco dessa organização.  
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19.  HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Para as atividades de rotina, o funcionamento é no horário de das 7:00h às 16:00h, das segundas às sextas-feiras. 

Para garantia da segurança da Organização Militar (OM) e para resolução de assuntos de emergência e inopinados, a 

OM conta com o serviço de Sala de Estado funcionando vinte e quatro horas, ininterruptamente. 

20.  PRINCIPAIS CANAIS DE ACESSO 

1. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) – Tel: (21) 3860-2859 lfm.sac@marinha.mil.br 

2. Sala de Estado – Tel: (21) 3907-0837/3907-0833 

3. Departamento Comercial e Logística – Tel: (21) 3907-0821     Fax: (21) 3860-2859 lfm.sac@marinha.mil.br 

4. Diretor – Tel. 3907-0801 

5. Vice-Diretor – Tel. 3907-0805 

6. Secretaria e Comunicações – Tel: (21) 3907-0803 / 3907-0807 lfm.secom@marinha.mil.br 

7. Relações Públicas (RP) – Tel: (21) 3907-0841 / 3907-0826 lfm.rp@marinha.mil.br 

8. Internet: http://marinha.mil.br 

9. Intranet: www.lfm.mb 

 

mailto:sac@marinha.mil.br
mailto:sac@marinha.mil.br
mailto:lfm.secom@marinha.mil.br
mailto:lfm.rp@marinha.mil.br
http://www/
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                                       Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2018.     

 
 

___________________________________________________________ 
ANDRÉ LUIZ SORAGGI HAMMEN 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM) 

Diretor 
            ASSINADO DIGITALMENTE 
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