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Módulo 01 
05/03/2021 

14h às 16h15 

 

 
Indústria Farmacêutica: Presente e Futuro 

• Tendências setor farmacêutico; 

• Processo de  inovação; 

• Vendas Globais x Valor de Mercado; 

• Produtos no mercado x pipeline  por empresa; 

• Medicamentos Biológicos 

• Pipeline de medicamentos em pesquisa: 

- Tempo 

- Custos 

- Patentes 

- Investimentos 

• Genéricos 

• Modelo de P&D de medicamentos 

• Custos P&D medicamentos 

• Novos  desafios para novos medicamentos 

 

 
 

Módulo 01 
05/03/2021 

16h30 às 18h 

 

Registro de Medicamentos 

• Anvisa: Estrutura, processos gerais e visão geral 

• Prazo médio 

• Ciclo deP&D 

• Estudos Clínicos: Fases I, II, III, IV 

• Números de ensaios clínicos: Brasil e Mundo 

• Tempo médio  de  aprovação  de  ensaios   Clínicos no 
Brasil; 

• Conep 

• Uso compassivo e acesso expandido 

• Inovadores 

• Genéricos: 

- Requisitos, Bioequivalência, Equivalência Farmacêutica etc 

• Similares 

• Clones 

• Biológicos e Biosimilares 

• Inovação incremental 

• Fitoterápicos e outras categorias. 

• Farmacovigilância 
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Módulo  02 
   12/03/2021 

14h às 17h 
 

 

Definição de preços de medicamentos 

• Razões  e  histórico  da  regulação  de  preço 

• CMED 

• Metodologia de cálculo de preços 

• Comparação Internacional 

• Preço decompetidor 

• Conteúdo do Dossiê (DIP) 

• Precificação deinovações 

• Prazos 

• Jurisprudências daCMED 

• Cenários futuros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo  03 
19/03/2021 

14h às 17h 

 
 

Medicina baseada em evidências 

• Medicina baseada em evidências 

• Revisões sistemáticas 

• Diferença entre revisões sistemáticas, metanálises e 
revisões narrativas 

• Passos fundamentais para a realização de uma revisão 
sistemática 

• Conceitos de NNT, risco relativo, intervalo de confiança e 
poder estatístico 

• Checklists para avaliação da qualidade metodológica dos 
ensaios clínicos utilizados como base em uma revisão 
sistemática 

• Avaliação Crítica de uma Revisão Sistemática 
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Módulo  05 
09/04/2021 

14h às 17h 

 
 

Avaliação de tecnologias em saúde 

• Definição  de  Avaliação de  tecnologias em 
saúde 

• Definição de Farmacoeconomia 

• Medicina baseada em evidências 

• Dados da vida real 

• Principais terminologias 

• Tipos de estudos 

• Perspectivas de análise 

• Limitações dos estudos 

• Aplicação dos resultados no negócio 
 

 

 
 

 

 
 

 

Módulo  04 
26/03/2021 

14h às 18h 

 
 

 
Financiamento da Saúde no Brasil/ Acesso e 
incorporação visão geral 
 

• Organograma Min Saúde 

• Secretárias e suas funções 

• Outros órgãos 

• Histórico de Financiamento 

• Blocos de  Financiamento 

• Gastos com Saúde: Brasil e outros países 

• Modelos de acesso globais: Estados Unidos , Europa e 
América Latina 

• Modelo de acesso a medicamentos no Brasil: Saúde 
Pública e Suplementar 

• Histórico: CTEC e CONITEC 
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Módulo  06 
16/04/2021 

14h às 17h 

 
 

 
Acesso e Incorporação de Medicamentos no Sistema 
Público 

• Drivers do Mercado Público 

• Casos reais dos últimos anos 

• Fluxo de incorporação 

• Portarias 

• Prazos 

• Composição da CONITEC 

• Estatísticas deincorporação 

• Tendências 

• Modelos inovadores de acesso 

 
 

 

 Módulo  07 
  23/04/2020 

   14h às 18h 

 

  

Acesso e Incorporação de Medicamentos no 
Sistema Privado 

• Universo e oportunidades de acesso no Sistema de 
Saúde Suplementar: Tamanho do mercado em pessoas e 
valores, enfoque  conceitual no relacionamento com 
o  sistema 

• Drivers do Mercado Privado 

• Saúde Suplementar 

• ROL ANS 

• COSAUDE 

• Lista CBHPM 
Etapas e critérios de acesso ao SUS 

• PBMS 

• Programas da saúde suplementar: Oncológicos 
orais, Oncorede, idosos, doenças crônicas, etc 

• Coberturas   extra   ROL:Ações  táticas  no 
relacionamento com asseguradoras 

• Tendências futuras 
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Módulo 09 
07/05/2021 

14h às 18h 

 
 

 

Doenças raras, Terapias Gênicas e 

Judicialização  

• Panorama da Judicialização: Origem histórica, fundamento 
jurídico, causas, momento atual e consequências 

• Dimensões des se segmento do mercado público 
e Ranking de medicamentos mais judicializados e 
análise de seus status 

• Panorama do mercado de doenças raras no mundo 

• Conceito de  doenças raras  no mundo– 
similaridades e diferenças na legislação e 
regulação 

• A política de Doenças Raras no Brasil - falhas e limitações 

• Desafios: Modelos e singularidades 

• Processos práticos: 

- Caminhos para acesso ao mercado no Brasil 

- Ações e riscos 

- Questões de Compliance 

• Casos reais 

• Perspectivas  futuras: ANVISA, CONITEC, CONEP, STF e PDPS 
 

 

 

 

Módulo 08 
30/04/2021 

14h às 18h 

 
 

 
Elaboração Dossiê CONITEC 

 
• Revisão Sistemática Estudos Clínicos  
• Metanálises: conceitos e aplicação  
• Uso de Evidências  

• Análise de Impacto Orçamentário  
• ATS no SUS 

• CONITEC: fluxo de incorporação de tecnologia 
• PCDTs  
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Módulo  10 
14/05/2021 

14h às 17h 

 
  

 
Oncologia 

• População no Brasil 

• Medicamentos em desenvolvimento no mundo 

• Estatísticas 

• Financiamento do tratamento de câncer no Brasil 
(mercado público e privado) 

• Modelo de Gestão (mercado público e privado) 

• Protocolos de tratamento e  seu 

desenvolvimento 

• Impacto orçamentário dos  tratamentos 
oncológicos 

• Particularidades das avaliações de tecnologias em 
oncologia 

• Contrastes no acesso a tratamento oncológicos no 
mercado público e privado 

• Estratégias para desenvolver programas de acesso na 
oncologia 

Módulo  11 
21/05/2021 

14h às 17h 

 
 

 
Acesso e Marketing: Uma interação crítica 

• Plano de Marketing típico 

• Patient e Treatment Flow 

• Mapeamento e dimensionamento da 
oportunidade institucional 

• Identificação de targets institucionais 

• Dificuldades na elaboração das premissas 
orçamentárias: Prazos, previsões de vendas, preços 
etc. 

• Seleção e priorização de projetos de acesso 

• Framework para planejamento de  projetos de 
acesso 

• Estruturas e processos / Equipes 
multidisciplinares: Brand team , como otimizar 
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Módulo  12 
28/05/2021 

14h às 18h 

  

 

Gestão de equipes de acesso 

• Desafios Mercado Institucional   

• Targeting e segmentação para mercados institucionais 

• Estruturas e processos 

• Necessidade de adaptação no  

• Planejamento da estratégia digital  

• Estratégia de conteúdo  

• Métricas e Gestão 

Módulo  13 
 11/06/2021 

14h às 18h 
 

 

 

Desafios do acesso a  medicamentos : visão do pagador  

 

14h00 às 14h15 – Abertura / Fabio   

14h15 – 14h45 – Sustentabilidade do Setor Saúde  

14h45 – 15h15 – Visão Associação de Pacientes  

15h15 – 15h45- Break 

15h45 - 16h15- Visão operadoras de saúde  

16h15 – 16h45 - Visão dos pagadores públicos  

16h45 – 17h15 – Visão dos pagadores privados  

17h15 – 18h00 – Q&A 
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Módulo 14 
18/06/2021 

14h às 18h 
 
 

 

 

Apresentação de trabalhos e 
cases 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 


