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Desenvolvimento de Produto Farmacêutico 
 

O curso intensivo de Desenvolvimento de Produto Farmacêutico tem como objetivo qualificar o profissional para atuar na área 
de Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos, a partir de uma visão ampla das melhores práticas para o desenvolvimento, 
atualização e transferência de tecnologia, alinhadas aos Guias Internacionais e aos regulamentos da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), abrangendo aspectos técnicos, legais e gerenciais. 
O diferencial deste curso consiste em trabalhar os conteúdos técnicos com uso da abordagem Quality by Design (QbD) e do 
Guia Common Technical Document (CTD) para a elaboração de dossiês de registro. Apresenta, também, as etapas do processo 
de desenvolvimento de produtos, partindo do pressuposto que o Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) já foi definido, bem como os 
caminhos para a construção das especificações do produto acabado, das fases intermediárias, das tecnologias a serem aplicadas 
para a produção, do controle de qualidade, dos estudos de estabilidade, da capacidade instalada, da qualificação e validação, 
ou seja, considerando todo o ciclo de desenvolvimento de um produto farmacêutico. 

 

A quem se destina 
Farmacêuticos, Químicos, Engenheiros Químicos, Médicos 
Veterinários e demais profissionais que atuam ou desejam 
atuar com Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos na 
Indústria Farmacêutica. 
Indicado, também a estudantes de graduação nas áreas 
relacionadas. 
 
Modalidade Disponível 

Educação a Distância (EaD)  
Aulas Transmitidas ao Vivo em Sala Virtual (com interação 
entre docente e alunos em tempo real) 
Pode incluir Aulas Gravadas 
 
Atividades Práticas Previstas 
Estudo de Casos 
Projeto Simulado de Desenvolvimento de Produto 
Farmacêutico  
Será realizado em grupo, ao longo do curso e apresentado no 
último dia de aula. 

Turma 06 
Início 
19 de janeiro de 2023 
 
Duração 
05 meses 
 
Carga Horária 
76 horas 
 
Periodicidade 
Aulas semanais. 
 
Dias e Horários 
Quinta-feira, das 18h30 às 22h30 

 

Perfil Profissional e Mercado de Trabalho 

O setor farmacêutico é um dos que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no mundo e esses elevados investimentos se 
justificam pelo risco da inovação e pela necessidade de novas terapias, uma vez que doenças crônicas e complexas estão se 
tornando mais frequentes com o envelhecimento da população. 
Segundo o GUIA INTERFARMA 2019, o mercado farmacêutico brasileiro deve movimentar entre US$ 39 e 43 bilhões em 2023, 
comercializando algo em torno de 238 milhões de doses. Em termos de faturamento, o mercado nacional deve estar bem 
equilibrado, considerando os medicamentos de referência, os similares, os medicamentos isentos de prescrição e os genéricos. 
O país deve subir duas posições até 2023 no ranking mundial de mercados farmacêuticos. 
Em um setor em constante crescimento, altamente regulamentado e que exige muita qualidade em todos os processos, os 
conhecimentos precisam ser aprimorados e a adaptação a novas tecnologias torna-se indispensável, além da necessidade de 
estar atento a todas as novas exigências e normas técnicas estabelecidas. Além disso, aspectos como a necessidade de 
pesquisa, desenvolvimento, registro de produtos, produção em larga escala, maior eficiência, qualidade e menor custo tornam o 
segmento ainda mais desafiador. 
A formação proposta neste programa educacional prepara e aperfeiçoa o profissional para atuar na área de Pesquisa e 
Desenvolvimento, contribuindo para maior efetividade, eficiência e qualidade no desenvolvimento de produtos farmacêuticos. 
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Competências Desenvolvidas no Egresso  

Ao término do curso intensivo de Desenvolvimento de Produto Farmacêutico, o profissional será capaz de: 

• Adquirir visão ampla do processo de desenvolvimento de produtos farmacêuticos; 

• Conhecer a linguagem envolvida em Pesquisa e Desenvolvimento de produtos farmacêuticos; 

• Compreender as etapas envolvidas no desenvolvimento de produtos farmacêuticos, desde a sua concepção até seu 
lançamento; 

• Aplicar as ferramentas fundamentais que visam garantir a qualidade, segurança e eficácia do produto farmacêutico; 

• Compreender os aspectos regulatórios aplicados ao desenvolvimento de produtos farmacêuticos; 

• Aplicar a abordagem Quality by Design (QbD) no processo de desenvolvimento e produção dos produtos 
farmacêuticos; 

• Compreender as diretrizes do Guia Common Technical Document (CTD) para elaboração de dossiês de registro; 

• Planejar, desenvolver, implementar e acompanhar projetos de desenvolvimento de produtos na área farmacêutica. 
 

Programa do Curso 

Introdução ao Processo de Desenvolvimento de Produtos na Indústria Farmacêutica: Modalidades 

de Desenvolvimento: Inovação Radical, Incremental, Atualização de Formulação e de Processo e 

Transferência de Tecnologia; Ciclo de Vida do Projeto de Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos; 

Gestão de Projetos de Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos: Profissionais e Competências 

Envolvidas, Métodos e Ferramentas Empregadas, Indicadores de Acompanhamento e Principais Desafios; 

Quality by Design: Introdução ao Conceito e Aplicação da Abordagem no Desenvolvimento de Produtos 

Farmacêuticos. 

8h 

Pré-formulação e Estudo de Compatibilidade – Introdução e Aplicação dos Principais Ensaios em 

Estudos de Pré-formulação; Caracterização do Ativo; Compatibilidade entre Fármacos e Excipientes 

(Física e Físico-química). 

8h 

Quality by Design (QbD) – Introdução ao Conceito e Aplicação da Abordagem no Desenvolvimento de 

Produtos Farmacêuticos. 
4h 

Desenvolvimento da Formulação e do Processo de Produção – Introdução e Conceitos no 

Desenvolvimento de Formas Farmacêuticas Sólidas, Líquidas e Semissólidas; Estudos de Estabilidade; 

Bases para Biodisponibilidade e Bioequivalência de Medicamentos. 

Estudos de Caso e Dinâmicas Envolvendo Diferentes Formulações e Processos de Fabricação. 

20h 

Desenvolvimento Analítico – Introdução e Conceitos no Desenvolvimento e Validação de Métodos 

Analíticos Físico-químicos e Microbiológicos. 
4h 

Desenvolvimento de Embalagem –Tipos de Materiais; Design de Embalagem e seu Propósito; 

Compatibilidade do Material de Embalagem com a Formulação. 
4h 

Estudo de Escalonamento – Introdução ao Conceito; Aplicação dos Princípios de Scale up no 

Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos; Instalações e Escala Industrial; Similaridade Geométrica 

para Estudo de Escalonamento. 

4h 

Qualificação e Validação: Qualificação de Fornecedores; Qualificação de Equipamentos; Validação de 

Processo; Validação de Limpeza. 
8h 

Transferência de Tecnologia – Introdução e Requerimentos para Assegurar uma Transferência de 

Tecnologia Consistente e Adequada ao Desenho de Processos da Empresa Responsável pela 

Continuidade da Produção. 

8h 

Assuntos Regulatórios: CTD – Introdução ao Formato e Aplicação do Guia CTD para Elaboração do 

Dossiê de Registro de Produtos Farmacêuticos em Desenvolvimento; Parecer de Análise Técnica da 

Empresa.  

4h 

Apresentação de Projeto Simulado de Desenvolvimento de Produto 4h 

Carga horária total: 76h 
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Coordenação 

Elidia Bagbudarian 
Farmacêutica. Mestre em Inovação pela Faculdade de Engenharia Industrial. Especialista em Administração pela Fundação 
Getúlio Vargas. Formação em Gestão de Projetos no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC. Possui mais de 
trinta anos de experiência em Gestão da Produção, Logística, Qualidade, Projetos e Processos em Indústrias Farmacêuticas 
(Abbott, Boehringer Ingelheim), Cosmética (Natura), Produtos para a Saúde (Salvapé Produtos Ortopédicos) e Consultoria. 
Diretora Acadêmica do Instituto Racine. 

 

Corpo Docente 

Os professores que integram o corpo docente do Instituto Racine de Educação Superior são titulados e/ou qualificados, 
congregando competências técnicas e humanísticas à visão sistêmica das perspectivas socioambientais e mercadológicas das 
áreas em que atuam. São doutores, mestres, especialistas e/ou docentes com vasta experiência profissional. 

 

Investimento 

Nacional: Inscrição R$50,00 Curso R$ 4.942,00 

R$ 4.250,70 à vista 
(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Boleto: 10 parcelas de R$ 494,20  
(À 1ª parcela acrescentar o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Cartão de Crédito: 12 parcelas de R$ 416,00  
(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Estudantes de cursos de graduação, cursos superiores de tecnologia e cursos técnicos têm 30% de desconto neste curso. 

 

Inscrição Internacional 

A vista (A pronto) A prazo (Prestações) 

989 USD 05 parcelas de 241 USD 
904 EUR 05 parcelas de 221 EUR 

 

Inscrição Internacional - Protocolos de Colaboração 

Ordem dos Farmacêuticos de Portugal - Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde - Ordem dos Farmacêuticos de Angola 

A vista (A pronto) A prazo (Prestações) 

890 USD 05 parcelas de 229 USD 

814 EUR   05 parcelas de 210 EUR 

 

Programas de Facilitação de Acesso à Educação 

 

Programa de Monitoria Acadêmica 

É um dos mais importantes instrumentos de apoio à realização das atividades 
educacionais e eventos do Instituto Racine e tem como objetivos proporcionar 
aos Monitores uma enriquecedora experiência acadêmica e contribuir com a 
qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que se realiza de forma única 
em cada sala de aula. 
 
  Monitoria Presencial e Monitoria Remota 
 Processo Seletivo Anual - Bolsa de Estudo de até 100% 
 Processo Seletivo Individual - Bolsa de Estudo de até 90%  
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Convênios de Cooperação Educacional 

O Instituto Racine estabelece convênios com empresas, instituições, órgãos públicos e entidades, para levar condições de 
inscrição em cursos com valores diferenciados a funcionários, colaboradores e associados. Consulte-nos! 

 

Informações e Orientações para Inscrição 

Telefone / WhatsApp 

+55 (11) 3670-3499 

E-mail 

cursos@racine.com.br 

Site 

www.racine.com.br 
 

Para informações sobre Inscrições, Condições de Pagamento, 

Política de Desconto, Cancelamentos e Locais das Aulas, 

escaneie o QR Code ao lado. 

  

 

about:blank

