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Valoriza
e dedica-se ao paciente.

nossa parceria 



O Grupo União Química possui a inovação em seu 
DNA. Inovação que busca novos investimentos e 
perspectivas de crescimento pautadas em negócios 
pioneiros, adquirindo empresas e inaugurando 
novas e modernas instalações. Uma empresa que 
inova em cada nova etapa, no desenvolvimento 
de seus produtos e na condução de seus negócios, 
reforçando cada vez mais seu comprometimento 
com a saúde do nosso país.

Fernando de Castro Marques
Presidente 

Mensagem do Presidente 



2009
Início das Operações com  
o laboratório Théa, da França,  
para Genom Oftalmologia

Início das atividades do
Centro de Distribuição
em Extrema (MG)

2014

Lançamento da linha
Genom Dermatologia
 
Aquisição do complexo  
Industrial da Zoetis,  
em Guarulhos (SP), que  
passou a ser chamado  
Inovat Farmacêutica

Inauguração oficial da Bthek,
em Brasília (DF)

2017

Início das atividades  
da fábrica de Brasília (DF)

2006

1998
Aquisição da linha dermatológica 
(Vodol, Foldan e Andriodermol)
e dos produtos Benzitrat  
e Nutrimaiz, da Searle

Aquisição da fábrica
de Embu-Guaçu (SP)

1973

Agener entra no mercado
de reprodução animal
com a aquisição do
Laboratório Tecnopec

2010

Nova logomarca da União Química 
 
Inauguração do Centro Logístico  
e Parque Gráfico em Pouso Alegre (MG) 
 
Aquisição da fábrica de biotecnologia  
da Elanco (Eli Lilly) na Geórgia (EUA), 
passando a ser chamada Union Agener

Implantação do Modelo  
de Gestão baseado em  
5 unidades de negócios:  
Farma, Genom, Hospitalar,  
Agener e Terceirização

2019

Aquisição do
laboratório Bio Macro

2007

Início das operações na fábrica 
de Pouso Alegre (MG)

Aquisição do laboratório  
veterinário Agener,  
viabilizando a criação  
da Divisão Saúde Animal

2000

Transformação do  
Laboratório Prata  
em União Química
Farmacêutica Nacional

1980

Fundação do
Laboratório Prata

1936

Compra do complexo  
industrial da Novartis em 
Taboão da Serra (SP), que 
passou a ser chamado Anovis 
Industrial Farmacêutica

2015

Aquisição da Bthek, empresa  
de defensivos agrícolas biológicos 
 e biotecnologia

Criação da Genom Ginecologia  
e Obstetrícia

Criação da BioNovis, uma empresa 
voltada à Biotecnologia, em parceria 
com outras três grandes farmacêuticas

2012

Início das operações  
como Laboratório Baxter
para área Hospitalar

2016

Aquisição do  
laboratório Genom  
Oftalmologia

2003

Início das atividades
do Parque Gráfico

1983

Aquisição do
Laboratório Prata  
por João Marques  
de Paulo

1970

Criação da Genom  
Dor e SNC

2008

Nossa História

2018



Vocação para a vida



MISSÃO

 Produzir, desenvolver e fornecer produtos com qualidade, que contribuam com o bem estar  
e a melhoria da saúde da sociedade, gerando assim oportunidades para os parceiros, 

 colaboradores e investidores.

VISÃO

Ser referência em crescimento sustentável, ampliando o portfólio de produtos com valor agregado. 

VALORES

Respeito pelas pessoas: Respeito às diferenças e reconhecimento das contribuições  
individuais e coletivas.

Compromisso: Comprometimento com o nosso histórico de sucesso construído através  
do atendimento dos desejos dos consumidores.

Empreendedorismo: Foco em crescimento baseado em investimentos, objetividade e prioridade.

Transparência: Estamos sempre abertos ao conhecimento e participação de funcionários, clientes, 
consumidores e sociedade.

Busca da Excelência: Busca da otimização dos nossos processos, negócios e relacionamentos.

Qualidade: Busca constante da melhoria na qualidade dos nossos produtos.



Quando se produz, desenvolve e fornece medicamentos com qualidade, segurança  
e preço acessível, a excelência fica ainda mais consistente para atender colaboradores,  

clientes, consumidores e sociedade.

Hospitalar (Hospitais Públicos e Privados)
Está posicionada entre os principais fornecedores do mercado hospitalar, atuando com foco nas  
vendas em hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Oferecendo produtos de alta  

qualidade em Anestésicos, SNC, Antibióticos, Ginecologia/Obstetrícia, Sistema Digestivo,  
Corticoides, Analgésicos, Anti-inflamatórios e Antivirais.

Genom (Prescrição Médica)
É destaque no mercado farmacêutico no segmento de prescrição médica, oferecendo  

produtos de alta qualidade na Oftalmologia, Ginecologia, Ortopedia, SNC e Dermatologia. 

Farma (OTC, Marcas e Genéricos)
Marcas pioneiras em diversas classes terapêuticas do segmento.  

Atendimento de farmácias em território nacional. 

Unidades de negócio



Agener
A Agener é uma unidade de negócio e ela está dividida em Pet, Grandes animais e reprodução animal. 

Pet: Focada em produtos para animais de companhia, levando o melhor para a saúde animal. 
Grandes Animais: Produtos para animais de produção (Bovinos, Ovinos, Caprinos e Suínos) 

e reprodução de animais (Tecnopec). 

Terceirização 
Responsável pela terceirização de grandes laboratórios nacionais e internacionais!

O Grupo União Química conta com duas plantas fabris dedicadas.

Facil it ar  o seu 
dia a dia também 

Facil it ar  o seu 
dia a dia também 

Facil it ar  o seu 
é noss a vocação



O Grupo União Química possui um parque industrial composto por 8 unidades fabris, onde sete 
são localizadas no Brasil e uma nos Estados Unidos. Juntas somam 189 mil m2 de área construída.

Uma empresa responsável pela produção dos produtos das unidades de negócio Hospitalar, 
Farma, Genom, Agener e Terceirização. Produção de um portfólio com medicamentos injetáveis, 

sólido orais, comprimidos hormonais, oftalmológicos, líquidos orais, semissólidos, sachês, 
biofármacos e bioinseticidas.

A terceirização é realizada para grandes farmacêuticas nacionais e internacionais. Para isso, 
conta com duas plantas fabris dedicadas a terceirização: Anovis e Inovat.

Unidades Fabris

Brasília (DF)

Embu-Guaçu (SP)

Taboão da Serra (SP) - Anovis

Brasília (DF) - Bthek Biotecnologia Pouso Alegre (MG)

Parque Gráfico e Centro Logístico - Pouso Alegre (MG)

Augusta (Geórgia EUA) - Union Agener Biotecnologia

Guarulhos (SP) -Inovat



Funcionários União Química: 5.650 funcionários focados na prioridade em atendimento de 
qualidade, agilidade, compromisso e transparência. Alinhados com a filosofia e objetivos da União 
Química, para assim cumprir a satisfação dos clientes.

Pesquisa e Desenvolvimento: A União Química investe continuamente em Pesquisa & Desen-
volvimento, com muita consciência e determinação, de forma a garantir um crescimento susten-
tado, o aumento de share e sua própria perpetuação como uma instituição comprometida com a 
saúde de forma global.

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente União Química: Preocupada em manter um bom 
relacionamento com os seus consumidores, a União Química oferece ao público externo dois canais de 
comunicação (um voltado à linha de produtos com especialidade humana e o outro à saúde animal) 
para atendimento de reclamações, esclarecimento de dúvidas e solicitação de informações.

Certificações

Estados Unidos

Peru

França Japão União Europeia

África do SulFilipinasColômbia

Brasil Reino Unido Arábia Saudita

Farmacovigilância: é responsável por identificar, coletar, avaliar e monitorar a ocorrência de 
eventos adversos relacionados ao uso dos medicamentos comercializados. O objetivo é garantir 
que os benefícios relacionados ao uso desses produtos sejam maiores que os riscos por eles 
causados. E-mail: farmacovigilancia@uniaoquimica.com.br

Segurança, Qualidade e Inovação

Linha Humana
Telefone: 0800 11 15 59

E-mail: faleconosco@uniaoquimica.com.br

Linha Animal 
Telefone: 0800 701 17 99

E-mail: contato@agener.com.br



Classes Terapêuticas: 

Com mais de 110 produtos na linha, a divisão hospitalar 
atua nas mais diversas classes terapêuticas.

Mais de 110 colaboradores, 
uma das maiores na área Hospitalar.

Mais de 3.000 
hospitais visitados

A Unidade de Negócio Hospitalar da União Química marca presença como uma das principais 
fornecedoras do país, levando um atendimento rápido e de qualidade. 

Unidade de Negócio Hospitalar

Analgésicos

Anestésicos

SNC

Sistema digestivo

Ginecologia / obstretícia

Antivirais

Hemoderivados

Anti-inflamatórios

Antibióticos

Corticosteroides



Identificação e Rastreabilidade

Alta Vigilância DataMatrix

Rosa: Alta Vigilância     Preto: Psicotrópico

Para maior segurança na identificação de moléculas potencialmente perigosas, a União Química 
diferencia seus produtos, a fim de minimizar o risco de troca de medicação.

DataMatrix:

O DataMatrix da União Química contém as informações de: código de barras, lote e validade.

DataMatrix e Alta Vigilância nos medicamentos hospitalares traz benefícios como minimizar 
o risco de troca de medicamento, maior segurança para o paciente, redução de erros na 
administração, maior confiabilidade nas informações e proporciona ao hospital uma melhoria 
no processo de rastreabilidade dos medicamentos.

Para proporcionar uma maior rapidez e confiabilidade nas informações, na identificação de 
produtos e rastreabilidade, a União Química disponibiliza em suas embalagens primárias o código 

bidimensional DataMatrix e para os medicamentos potencialmente perigosos o Alta Vigilância. 



DISTRITO 
FEDERAL 

Distribuição Exclusiva

Compromisso de entrega, qualidade e pontualidade  

na distribuição dos medicamentos

Cobertura em todas 
as regiões do país

Agilidade 
na entrega

Produtos  
com qualidade  
União Química

União Química Distribuição Exclusiva Clientes



Facilidades nas embalagens

Tampa Flip-off: 

Os selos de alumínio tipo FLIP-OFF visam atender às diretrizes da NR 32 - Segurança e Saúde no 
trabalho em serviços de saúde.

Para evitar acidentes de trabalho, como machucar ou cortar as mãos, as pastilhas de selo FLIP-
OFF facilitam a abertura das embalagens pelos profissionais de saúde levando mais segurança e 
praticidade ao ambiente hospitalar.

Comprimidos em Dose Unitária: 

Toda a qualidade dos medicamentos da União Química 
você também encontra em embalagens 
com comprimidos individualizados!

São cartelas blister picotadas que garantem muito 
mais segurança e praticidade no dia-a-dia hospitalar.

Batoque latex-free evita reações 
alérgicas para médicos e pacientes.

Tampas Flip-Off de cores 
diferentes identificam as 

apresentações COM e SEM 
Vasoconstritor.

Frasco-ampola Âmbar Frasco-ampola Incolor

Informações na embalagem facilitam 
identificação do medicamento 

durante dispensação e uso. 
Cumprem RDC 71 da ANVISA.3



PACTO SELADO COM A SEGURANÇA

A embalagem estéril da União Química acessível  
para uma maior segurança do paciente.

Segurança
Tecnologia Safety Pack atende todas as normas de segurança  
e qualidade em anestesia.

O profissional pode checar o que está preparando.

Praticidade
Facilita o procedimento de preparo pelo médico.

Agilidade
O próprio médico prepara para a administração.



SEGURANÇA

Com embalagem unitária, a tecnologia Safety Pack traz mais segurança¹, 
praticidade e agilidade no seu manuseio

Verso da embalagem

Menor risco de erro de medicação

Embalagens estéreis asseguram a integridade 
e protegem o produto da contaminação 
microbiológica1 

Menor risco de infecção no neuroeixo1

Manipulação direta pelo profi ssional reduz 
a chance de erro de medicação e dose

Reduz a carga microbiana do frasco1

Método de esterilização previsto nas recomendações para 

segurança em anestesia regional da Sociedade Brasileira 
de Anestesiologia

De acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira 
de Anestesiologia

Referências: 1. Freitas RRA, Tardelli MA. Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test. Einstein 2016;14(2):226-30.



ANESTÉSICOS

Forma farmacêutica
Solução injetável estéril e apirogênica 5 mg/ml

Apresentação
Embalagem com 10 ampolas de 4 ml em estojo esterilizado

Via de administração
Intratecal

BUPICAN™ HEAVY 
Agente anestésico para raquianestesia.

BUPICAN™ HEAVY
Cloridrato de bupivacaína 
com glicose

M.S: 1.4277.0032

BUPSTÉSIC® com vasoconstritor 

Agente anestésico para bloqueios de longa duração: 
analgesia pós-operatória, obstetrícia. 

BUPSTÉSIC® 
com
Vasoconstritor

Cloridrato de bupivacaína 
+ hemitartarato de epinefrina Agente anestésico para bloqueios de longa duração: 

analgesia pós-operatória, obstetrícia. 

M.S: 1.0497.0207

Forma farmacêutica
Solução injetável 5 mg/ml + 0,0091 mg/ml

Apresentação
Embalagem com 6 frascos-ampola de 20 ml em estojo esterilizado

Via de administração
Infiltração local, perineural e epidural

BUPSTÉSIC® sem
Vasoconstritor

Cloridrato de bupivacaína 

M.S: 1.0497.0185 

BUPSTÉSIC® sem vasoconstritor 
Agente anestésico para: anestesia por infiltração,bloqueios de longa 
duração, profilaxia analgésica em cirurgia, anestesia peridural. 

Forma farmacêutica
Solução injetável 5 mg/ml

Apresentação
Embalagem com 6 frascos-ampola de 20 ml em estojo esterilizado

Via de administração
Infiltração local, perineural de nervos periféricos e epidural 

duração, profilaxia analgésica em cirurgia, anestesia peridural. 

Alta Vigilância

Nome produto

DataMatrix

Alta Vigilância

Nome produto

DataMatrix



DataMatrix Alta Vigilância

Nome produto

Forma farmacêutica

Solução injetável 5 mg/5 ml
Solução injetável 15 mg/3 ml
Solução injetável 50 mg/10 ml

Apresentação

Embalagem com 50 ampolas de 5 ml
Embalagem com 50 ampolas de 3 ml
Embalagem com 50 ampolas de 10 ml

Via de administração

Endovenoso, intramuscular e retal

DORMIUM 
Benzodiazepínico de curta duração para: sedação em procedimentos 
diagnósticos, sedação em UTI, pré-medicação anestésica, indução e 
manutenção de anestesia.

DORMIUM 
Midazolam

M.S: 1.0497.0204

Forma farmacêutica

Solução injetável 100 mcg/ml

Apresentação

Embalagem com 5 frascos-ampola de 2 ml

Via de administração

Intravenosa

EXTODIN® / CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 

Agonista alfa-2 adrenérgico com propriedades sedativa 
e analgésica para uso em terapia intensiva, anestesia 
ou procedimentos diagnósticos.M.S: 1.0497.1393 | 1.0497.1391

EXTODIN® Cloridrato de 
dexmedetomidina

CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 
(Genérico)

e analgésica para uso em terapia intensiva, anestesia 
ou procedimentos diagnósticos.

Medicamento genérico, Lei nº 9.787, de 1999

FLUMAZENIL 

Antagonista de benzodiazepínicos.

M.S: 1.0497.1326

Forma farmacêutica

Solução Injetável 0,1 mg/ml

Apresentação

Embalagem com 5 ampolas de 5 ml

Via de administração

Endovenoso

FLUMAZENIL

(Genérico)
Antagonista de benzodiazepínicos.

Medicamento genérico, Lei nº 9.787, de 1999

Alta Vigilância

Nome produto

DataMatrix

Alta Vigilância

extodin

DataMatrix

Alta Vigilância

Nome produto

DataMatrix



LIDOJET 
Agente anestésico sem vasoconstritor para: infiltração 
local ou regional, anestesia regional endovenosa, 
bloqueio periférico, anestesia peridural.

LIDOJET 

Cloridrato de lidocaína

M.S: 1.0497.0111

Forma farmacêutica

Solução injetável 2%: 20 mg/ml

Apresentação

Embalagem com 12 frascos-ampola de 20 ml

Via de administração

Anestesia Locorregional

bloqueio periférico, anestesia peridural.

Forma farmacêutica

Solução injetável 0,5 mg/ml

Apresentação

Embalagem com 50 ampolas de 1ml

Via de administração

Endovenoso, intramuscular e subcutâneo

NORMASTIG 

• Colinérgico utilizado em atonia intestinal pós-operatória, 
retenção urinária, constipação atônica, meteorismo

• Antagonista do efeito miorrelaxante do curare
• Miastenia gravis

NORMASTIG 

Metilsulfato de neostigmina

M.S: 1.0497.1406

• Miastenia gravis

Forma farmacêutica

Emulsão injetável 10 mg/ml

Apresentação

Embalagem com 5 frascos-ampolas de 10 ou 20 ml
Embalagem com 1 frasco-ampola de 50 ou 100 ml

Via de administração

Intravenosa

PROVIVE® 1% 

• Indução e manutenção de anestesia geral em procedimentos cirúrgicos
• Sedação de pacientes adultos ventilados em terapia intensiva
• Sedação consciente em procedimentos cirúrgicos e diagnósticos.M.S: 1.4277.0003

PROVIVE® 1% 

Propofol

Alta Vigilância

Nome produto

DataMatrix

DataMatrix

Sedação de pacientes adultos ventilados em terapia intensiva
• Sedação consciente em procedimentos cirúrgicos e diagnósticos.



Alta Vigilância

Nome produto

DataMatrix

Alta Vigilância

Nome produto

DataMatrix

Alta Vigilância

Nome produto

DataMatrix

SUCCINIL COLIN® 

• Bloqueador neuromuscular em anestesia 
• Bloqueador neuromuscular em convulsões induzidas 

por drogasM.S: 1.0497.0206

Forma farmacêutica

Pó para solução injetável 100 mg 

Pó para solução injetável 500 mg

Apresentação

Embalagem com 1 frasco-ampola

Via de administração

Endovenoso e Intramuscular

SUCCINIL COLIN® 

Cloreto de suxametônio

UNIFEDRINE® 

Agente pressórico.

UNIFEDRINE®

Sulfato de efedrina

M.S: 1.0497.0261

Forma farmacêutica

Solução injetável 50 mg/ml

Apresentação

Embalagem com 25 ampolas de 1 ml

Via de administração

Intramuscular, subcutâneo e endovenoso

Forma farmacêutica

Solução injetável 78,5 mcg/ml

Apresentação

Embalagem com 25 ampolas de 5 ml
Embalagem com 50 ampolas de 2 ml

Via de administração

Epidural, endovenoso e intramuscular

UNIFENTAL®  

• Opioide para analgesia de curta duração em anestesia 
ou pós-operatório

• Componente analgésico em anestesia geral e regional
• Administração espinhal para controle da dor pós-operatória em 

cirurgias pélvicas e abdominais

UNIFENTAL®

Citrato de fentanila

M.S: 1.0497.0264

(2ml)



Forma farmacêutica

Solução para inalação 1 ml/ml

Apresentação

Frasco com 100 ml de sevoflurano

Frasco com 250 ml de sevoflurano

Via de administração

Inalatório por via nasal

VOFLUR / SEVOFLURANO

Anestésico líquido fluorado para anestesia geral inalatória.

M.S: 1.0497.1420 l 1.0497.1414

VOFLUR Sevoflurano

SEVOFLURANO 
(Genérico)

Medicamento genérico, Lei nº 9.787, de 1999

Material para distribuição exclusiva à classe médica e profissionais da saúde.

Acesse as 
bulas pelo 
QR Code.


