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Farmacoeconomia e Acesso de Medicamentos 
Foco na Indústria Farmacêutica 
 
O curso tem como objetivo capacitar profissionais para atuarem na área de Acesso a Mercado na Indústria Farmacêutica por meio 
do conhecimento e compreensão do processo da incorporação de medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) e na Saúde 
Suplementar. 
 

 

Carga Horária Total: 56h 
Duração: 04 meses  

Disponível nas Modalidades 
Presencial e Semipresencial  

Análise de Casos; Discussão de Estudos e 
Pareceres Técnico Científicos e 
Cases de Incorporação de Medicamentos. 

 

Presencial Semipresencial Turma Início das Aulas 

São Paulo (SP) 

Sede do Instituto Racine 
Via Internet + Encontro Presencial 2ª 06/Novembro/2018 

 

Conheça as Modalidades Educacionais Disponíveis: 

 

Presencial: os alunos assistem às aulas na sede do 
Instituto em São Paulo/SP, conforme cronograma. 
Esta modalidade pode incluir aulas gravadas.  

Semipresencial: Os alunos assistem parte das aulas 
presencialmente na sede do Instituto Racine em São Paulo 
(SP) e parte em tempo real via internet. Este curso inclui 
aulas gravadas. 

 

Dias e Horários (GMT - 03h00) Brasília 

 

 

Aulas Semanais (Presenciais/Presenciais Transmitidas ao Vivo): Terças-Feiras (18h30 às 22h30).  
Um Encontro de Final de Semana (Presencial Obrigatório): Sábado (09h às 18h) e Domingo (08h às 12h). 
 

Perfil Profissional / Mercado de Trabalho 

O processo decisório de incorporação tecnológica no sistema de saúde é feito por meio de Avaliação de Tecnologias em Saúde 
(ATS) que busca a promoção e a proteção da saúde da população assistida, ao mesmo tempo em que enfrenta o desafio das 
limitações no financiamento da saúde. 
Este processo de incorporação utiliza uma série de evidências e ferramentas, dentre as quais tem tido destaque nos últimos anos a 
Farmacoeconomia, que se caracteriza como uma estratégia para melhorar a eficiência dos gastos em saúde ao descrever e 
analisar custos das tecnologias para os sistemas de assistência à saúde e para a sociedade.  
A indústria farmacêutica tem utilizado a farmacoeconomia como ferramenta na tomada de decisões para investigar e desenvolver 
novos medicamentos, na definição de estratégias de marketing, na definição de preços e, principalmente, na inclusão de 
medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) e na Saúde Suplementar. 
A área de Acesso a Mercado tende a crescer dentro da indústria farmacêutica e necessita de profissionais com competência para 
realizar estas análises e contribuir para a tomada de decisões racionais e eficientes relacionadas à incorporação e acesso de 
medicamentos no sistema público e privado de saúde. 
 

A Quem se Destina 

Profissionais da área de saúde, em especial farmacêuticos, enfermeiros, médicos, biomédicos,entre outros,  da engenharia clínica, 
da economia, do direito, entre outros, que tenham interesse em atuar ou que estejam em atuação na área de acesso a mercado na 
indústria farmacêutica. 
 

Competências Desenvolvidas no Egresso 

Ao término do curso, o profissional será capaz de: 
 Compreender os conceitos e ferramentas da Farmacoeconomia;  
 Compreender os conceitos básicos da Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS); 
 Compreender o processo de ATS no Brasil e o fluxo de incorporação de Tecnologias em Saúde no Sistema Único de 

Saúde e na Saúde Suplementar; 
 Avaliar de forma crítica estudos Farmacoeconômicos e pareceres técnico científicos de ATS; 
 Estruturar problemas e coletar dados para realização de Análises Farmacoeconômicas 

 

Programa do Curso 

Sistema de Saúde no Brasil: Capítulo da Saúde na Constituição Federal. Princípios e Diretrizes. Organização. 

Financiamento. Controle Social. Saúde Suplementar. 
4h 

Bases da Assistência Farmacêutica: Diretrizes. Organização. Financiamento. Arcabouço Legal 4h 



 

v.01 Atualizado em 11/10/2018 às 12:22  Página 2 de 5 

Introdução à Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS): Histórico. Importância. Conceitos Básicos. 

Objetivos. Perspectivas. Classificação e Ciclo de Vida das Tecnologias em Saúde. Descrição das Etapas 

Relacionadas à Avaliação de Tecnologias em Saúde. Medicina Baseada em Evidências. Dados da Vida Real. 

Tipos de Estudos. Perspectivas de Análises. Limitações dos Estudos. Aplicação dos Resultados no Negócio. 

8h 

Incorporação de Medicamentos no SUS: Modelo de acesso no mundo e no Brasil. Histórico: CONITEC. 

Etapas e Critérios de Acesso ao SUS. Desincorporação. Fluxo. 
4h 

Incorporação de Medicamentos na Saúde Suplementar: Modelo de Acesso no Mundo e no Brasil. Criação da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar. Etapas e Critérios de Acesso. Desincorporação. Fluxo. 
4h 

Incorporação de medicamentos Oncológicos: Dados epidemiológicos do Câncer no Brasil. Financiamento do 

Tratamento de Câncer no Brasil. Protocolos de Tratamento e Impacto Orçamentário no Sistema de Saúde. 

Acesso a Tratamentos Oncológicos no Mercado Público e Privado. 

4h 

Introdução à Farmacoeconomia: Avaliação Econômica em Saúde (Fundamentos, Importância e Definições). 

Custos; Taxas de Desconto; Utilidade; QALYs; Custo-Mnimização; Custo-Efetividade; Custo-Benefício; Custo-

Utilidade; Impacto Orçamentário. Análise de Decisão (Árvores de Decisão; Modelos de Markov; Conceitos de 

Estatística; Análise de Sensibilidade; Fontes de Dados Clínicos e suas Limitações). 

12h 

Área de Acesso a Mercado na Indústria Farmacêutica: Histórico. Importância. Funções. Interações com as 

demais áreas. Processo de Trabalho. Produtos. 
4h 

Estudos de Casos: Análise de Casos; Discussão de Estudos e Pareceres Técnico Científicos e 

Cases de Incorporação de Medicamentos pelo Ministério da Saúde e na Saúde Suplementar(*) 
12h 

CARGA HORÁRIA TOTAL 
As cargas horárias das aulas poderão sofrer alterações, em beneficio da formação dos alunos, em função da necessidade de atualização de conteúdo ao longo do curso. 

56h 

O Instituto Racine se reserva no direito de inverter disciplinas, assim como substituir docentes, de acordo com a construção do calendário, respeitando a carga-
horária total do curso. Nestes casos, os alunos serão informados com antecedência. 
(*) Aula presencial a se realizar em um final de semana. Sábado das 9h00 às 18h00 e Domingo das 8h00 às 12h00 na sede do Instituto Racine. 

 

Atividades Práticas 

Atividade em grupo e presencial para a discussão de estudos e pareceres técnicos científicos publicados por diferentes agências 
governamentais de ATS e artigos de Farmacoeconomia e a discussão de “Cases” de incorporação de Medicamentos no SUS e na 
Saúde Suplementar 
 

Coordenação 

Maria Eugênia Carvalhaes Cury 
Farmacêutica, graduada pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Mestre em 
Educação do Ensino Superior pela Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e Especialista em 
Planejamento e Gerenciamento em Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da mesma Universidade. Especialista em Atenção 
Farmacêutica – Formação em Farmácia Clínica pelo Instituto Racine. Possui 15 anos de experiência em docência, atuando como 
professora e Coordenadora do Curso de Ciências Farmacêuticas da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 5 (cinco) anos 
como farmacêutica da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo, 7 (sete) anos como Gerente Geral de Monitoramento de 
Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É Assessora Técnica do Conselho Nacional de 
Saúde e atua como Coordenadora de Cursos e no Desenvolvimento de Projetos Educacionais no Instituto Racine.  
 

Investimento 

 

CI ATS (2ª Turma) INSCRIÇÃO NACIONAL (BRASIL) 

Início: 06/nov/2018 Inscrição: R$ 50,00      •       Valor Base do Curso: R$ 2.370,00 

4 meses • 56h 
 À Vista (10%) À Prazo (Boleto) À Prazo (Cartão de Crédito) Presencial (São Paulo/SP) 

ou EAD (Telepresencial) 

Profissional R$ 2.183,00  4 x R$ 592,50 Até 8 x R$ 302,50 (sem juros) 
(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. à Inscrição) Valor Total à Prazo: R$ 2.370,00 

(À 1ª parcela acrescentar o valor de R$ 50,00 
ref. à Inscrição) 

Valor Total à Prazo: R$ 2.420,00 
(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. à Inscrição) 

 
À Vista ou À Prazo, a inscrição no curso será concluída via telefone. 
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Condições de Pagamento 
Á Vista (por boleto bancário ou cartão de crédito): o valor deve ser pago no ato. 
À Prazo por boleto bancário: o valor correspondente à soma da Inscrição e 1ª Parcela deve ser pago no ato. 
À Prazo por cartão de crédito: o valor correspondente à soma da Inscrição e do valor do Curso deve ser parcelado no ato. 
 

CI ATS (2ª Turma) INSCRIÇÃO INTERNACIONAL 

04 meses • 56h (2018) 

Inscrição Valor do Curso 

À Vista / A Pronto 

Parcelas / Prestações Presencial (São Paulo/SP) ou EAD 
(Telepresencial) (10% de Desconto + Inscrição) 

USD USD 16,00 USD 775,00 USD 713,50 Em até: 04 x USD 197,75 

EUR EUR 15,00  EUR 697,00  EUR 642,30 Em até: 04 x EUR 178 

     
Protocolo de Colaboração 

Ordem dos Farmacêuticos de Portugal 
Ordem dos Farmacêuticos de Angola 
Ordem dos Farmacêuticos de Cabo 

Verde 

Inscrição Valor do Curso 

À Vista / A Pronto Parcelas / Prestações 

(20% de Desconto + Inscrição) (15% de Desconto + Inscrição) 

USD USD 16,00 USD 775,00 USD 636,00 Em até: 04 x USD 168,69 

EUR EUR 15,00  EUR 697,00  EUR 572,60  Em até: 04 x EUR 151,86 

 

 

Formas de Pagamento 

Inscrição Internacional Inscrição Nacional (Brasil) 

Paypal Pagseguro Boleto Bancário Cartão de Crédito 

  
 

   

A Pronto (À Vista) À Vista ou Parcelado com juros* À Vista ou Parcelado** Parcelado sem juros** 

* Valor correspondente à Inscrição ou Inscrição + Valor do Curso à Vista conforme a tabela do curso  /  ** Conforme a tabela do curso 

 

Descontos Especiais 

Inscrições Conjuntas 
Funcionários 

Públicos 
Estudantes de 

Graduação 
Alunos e Ex-Alunos 

do Instituto Racine 
Convênios e 
Protocolos 

5% 10% 15% 15% 20% 20% Sob consulta 
02 Pessoas 

(Inscrições 
Simultâneas) 

03 Pessoas 

(Inscrições 
Simultâneas) 

04 Pessoas ou 
Mais (Inscrições 

Simultâneas) 

Consulte as condições Consulte as condições Consulte as condições Exclusivo p/ Empresas, 
Instituições, Órgãos Públicos, 

Entidades Profissionais e 
Empresariais 

Os descontos não são aplicados ao valor referente à Inscrição do curso e não são cumulativos. Para usufruir dos descontos, faça sua inscrição por telefone, e-mail 
ou WhatsApp. 
 
 

 

Farmacêuticos regularmente inscritos no CRF-SP têm 25% de desconto nas parcelas deste curso. 
(o desconto é aplicado somente no Valor Base, independentemente do momento da inscrição) 

 

 

Farmacêuticos regularmente inscritos no CRF-AL têm 25% de desconto nas parcelas deste curso. 
(o desconto é aplicado somente no Valor Base, independentemente do momento da inscrição) 
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Política de Concessão de Bolsas de Estudo e de Outros Benefícios 

 

Convênios de Cooperação Educacional 

Bolsas de estudo e benefícios, com descontos para inscrições individuais 

ou para grupos, oferecidos a Empresas, Entidades ou Instituições 

devidamente credenciadas no Instituto Racine. 

Descontos de 10% a 50% 

Estabeleça um Convênio com o Instituto 

Racine e ofereça este benefício a seus 

funcionários ou associados. Consulte-nos! 

    

 

Programa de Tutoria de Cursos - Desde 1997 

Com o objetivo de contribuir com o Sistema de Gestão da Qualidade, 

garantir o suporte operacional aos cursos e facilitar o acesso à educação 

continuada, o Instituto Racine mantém um Programa de Bolsas de 

Estudo aberto a profissionais, estudantes de graduação e de cursos 

técnicos. Candidatos de todo o Brasil participam de um processo seletivo 

realizado por meio de um Concurso anual onde os aprovados para a 6ª 

etapa são beneficiados com Bolsas de Estudo Integrais (Tutores de 

Curso) e os classificados nas demais etapas com Bolsas de estudo 

parciais. 

Os Tutores de Cursos realizam interface entre a Instituição, os 

Coordenadores de Curso, Docentes e Alunos, por meio de atividades 

técnico-administrativas, análise crítica e sugestões de melhorias que são 

de grande valor à gestão acadêmica para a instituição. 

Acesse o Edital no site do  

Instituto Racine e prepare-se para esta 

oportunidade. 
Consulte-nos sobre como participar. 

Processo Seletivo do Programa de Tutoria de Cursos 

Benefícios aos Aprovados em Cada Etapa 

1ª Etapa 

Inscrição no 

Concurso 

2ª Etapa 

Análise Curricular 

3ª Etapa 

Prova de Conhecimentos 

4ª Etapa 

Entrevista 

5ª Etapa 

Workshop Presencial 

6ª Etapa 

Treinamento 

- Isenção da Inscrição 20% de Bolsa de Estudo 
40% de Bolsa de 

Estudo 
50% de Bolsa de Estudo 

Tutor 
100% de Bolsa de 

Estudo 

 

Informações e Inscrições 

 

+55 (11) 3670-3499 
 

+55 (11) 96583-9044 (WhatsApp) 
 

cursos@racine.com.br 
 

www.racine.com.br  

Horário de Atendimento (GMT - 03h00) Brasília: Segunda a Sexta-Feira das 8h30 às 18h30 

Sede do Instituto Racine: Rua Padre Chico, 93 - Pompéia - São Paulo (SP) - Brasil - CEP 05008-010 

 

 

 

 

 

 

http://www.racine.com.br/ir/institucional/bolsas-de-estudo/tutoria-de-cursos/tutoria/
http://www.racine.com.br/tutoria/bolsas-de-estudo/
http://www.racine.com.br/
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Orientações e Condições para Inscrição 

INSCRIÇÃO 

1. O atendimento aos interessados é realizado pelo telefone +55 (11) 3670-3499, por WhatsApp +55 (11) 96583-9044, por e-mail (cursos@racine.com.br), 

Skype ou pessoalmente; 

2. Para garantia de vaga e melhores condições de pagamento, inscreva-se antecipadamente; 

3. Os Cursos de Pós-Graduação são destinados a candidatos diplomados em cursos de graduação, em cursos superiores de tecnologia ou em cursos 

sequenciais de formação específica reconhecidos pelo MEC (Brasil); Estudantes que estiverem regularmente matriculados no último período de cursos 

de graduação ou demais cursos superiores poderão inscrever-se para o processo seletivo, porém somente poderão matricular-se caso comprovem, até 

a data da matrícula, a sua conclusão. 

4. Os Cursos Intensivos e de Educação Continuada são oferecidos na categoria de cursos livres e são destinados a candidatos graduados, com formação 

técnica, estudantes de graduação e de cursos técnicos ou outros níveis de escolaridade devidamente identificados em cada uma das propostas 

pedagógicas; 

5. Etapas para inscrição, meios e formas de pagamento: 

a. Verifique qual é a melhor forma de pagamento conforme seu planejamento financeiro: Pagamento à Vista (a Pronto) ou à Prazo 

(Prestações) conforme a tabela de Investimento do respectivo curso; 

b. À Prazo (Prestações): 

i. Inscrição via Internet, Telefone, Whatsapp, Skype ou Presencialmente na Sede do Instituto Racine; 

ii. Pagamento da Inscrição e da 1ª parcela; 

iii. Após a confirmação do pagamento da Inscrição e da 1ª parcela, os boletos referentes às demais parcelas são enviados por e-

mail, obedecendo às condições de inscrição vigentes no período e vencimento no dia 5 (cinco) de cada mês subsequente, para 

inscrições de pessoas residentes no Brasil, ou por envio de faturas via Paypal para residentes em outros países; 

c. À Vista (A Pronto): 

i. Inscrição via Internet (exclusiva para alguns cursos), Telefone, Skype ou Presencialmente na sede do Instituto Racine; 

ii. Pagamento da Inscrição e do Valor Total do Curso com descontos especiais, obedecendo às condições de inscrição vigentes 

no período; 

d. É possível optar pelo pagamento do Valor Total do curso por cartão de crédito, à Vista ou à Prazo, via Telefone ou Presencialmente na sede 

do Instituto Racine, obedecendo às condições de inscrição vigentes no período; 

e. Proceda a leitura completa do Regulamento Interno dos Programas Educacionais e tenha conhecimentos as principais regras estabelecidas 

pela instituição, para tal acesse o link www.racine.com.br/regulamentointerno.  

6. Para efetivar a matrícula, o inscrito deverá além de efetuar o pagamento dos valores referentes à Inscrição e à 1ª parcela, aceitar o Termo de Uso - 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, a Ficha Financeira e o Manual do Aluno, acessando o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), área 

restrita somente a alunos do Instituto Racine, e apresentar a Documentação Obrigatória solicitada; 

7. Respeitando a natureza de cada programa educacional, existe uma Documentação Obrigatória, que deve ser entregue pelo aluno antes do início do 

curso, por e-mail e via correio ou pessoalmente, conforme a exigência por tipo de curso. A relação completa de documentos requisitados está disponível 

no link www.racine.com.br/documentacao.  

 

POLÍTICA DE DESCONTOS 

8. Os descontos especiais não são cumulativos e não se aplicam aos valores da Inscrição, sendo concedidos apenas ao valor das parcelas do curso 

mediante apresentação de comprovante (um tipo de documento comprobatório para cada tipo de categoria de desconto); 

9. Descontos, de qualquer natureza, somente são concedidos para pagamento efetuados com até três (03) dias de antecedência à data de vencimento das 

parcelas; 

10. A política de descontos pode ser alterada a qualquer momento sem aviso prévio; 

 

ADIAMENTO, DESISTÊNCIA OU CANCELAMENTO DO CURSO 

11. A confirmação de realização do curso está condicionada a um número mínimo de 25 inscritos. Em não atingindo este número mínimo, o curso poderá 

ser adiado ou cancelado. Confirme a realização do curso no qual você se inscreveu antes de efetuar a compra de passagens, a reserva de hotel etc.; 

12. Na hipótese de adiamento do curso, por iniciativa da Instituição, o aluno poderá optar por permanecer ou não no curso. Caso opte por não 

permanecer no curso, o valor pago será devolvido, descontando o valor referente à Inscrição, mediante requerimento expresso do inscrito pelo e-mail da 

Área Comercial (comercial@racine.com.br); 

13. Na hipótese de desistência do curso, por parte do inscrito em até dez (10) dias antes do início das aulas, ficará retido o valor inerente à Inscrição, 

devido aos custos operacionais/administrativos da instituição, sendo o restante do valor pago devolvido; 

14. Na hipótese de desistência do curso, por parte do inscrito entre nove (09) dias antes do início das aulas e a data de inicio das aulas, terá o inscrito, 

direito à devolução dos valores pagos descontados os valores de Inscrição e de 1ª parcela; 

15. Na hipótese de cancelamento do curso, por iniciativa da Instituição, por insuficiência do número de alunos ou qualquer outro motivo, o valor pago pelo 

aluno até o momento será devolvido integralmente; 

 

LOCAL DAS AULAS E OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

16. As aulas das Turmas de São Paulo poderão ocorrer na sede do Instituto Racine ou em outro local a ser definido pela instituição; 

17. O calendário apresentado no ato da inscrição corresponde a datas previstas para a realização das aulas e está sujeito a alterações; 

18. A Instituição se reserva no direito de inverter disciplinas, assim como substituir docentes, de acordo com a construção do calendário, respeitando a 

carga-horária total do curso. Nestes casos, os alunos serão informados com antecedência; 

19. A Instituição não se responsabiliza por quaisquer outros valores que eventualmente tenham sido despendidos pelo inscrito, antes da confirmação da 

realização do curso ou durante o andamento do curso, seja a que título for, tais como: passagens aéreas ou rodoviárias; taxas de embarque, 

combustíveis, pedágios, hospedagens etc., em virtude do cancelamento ou adiamento do curso; ou mesmo devido a mudanças de datas no Calendário 

de Aulas do curso uma vez este iniciado. 

http://www.racine.com.br/regulamentointerno
http://www.racine.com.br/documentacao



