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RESUMO 

 
 

Para que um medicamento seja considerado apto ao comércio no Brasil e esteja 

disponível para a população, este precisa obter um registro no órgão regulador 

nacional, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Nesta etapa 

de registro, a segurança, eficácia e qualidade do medicamento são avaliadas, 

visando garantir a saúde pública. Acredita-se que se a fase de desenvolvimento do 

medicamento for devidamente planejada e controlada, possibilitará a obtenção de 

produtos farmacêuticos com estas características e com custo reduzido, já que 

acarretará na diminuição de retrabalhos ou de possíveis necessidades de alterações 

pós-registro. A área de desenvolvimento farmacêutico de uma indústria farmacêutica 

pública do Rio de Janeiro hoje trabalha com aproximadamente metade de sua 

capacidade dedicada à projetos de redesenvolvimentos, o que representa um 

problema para a indústria, já que grande parte do tempo e do montante financeiro 

destinados ao desenvolvimento de produtos, acabam por ser reinvestidos em 

produtos que já foram ou são parte do portfólio da empresa, em detrimento da 

adesão de novos produtos. Trata-se de um alto custo em recursos materiais e 

humanos investidos em retrabalho. Esta pesquisa explicativa e aplicada objetivou 

esclarecer as causas da grande quantidade de projetos de redesenvolvimento e 

delinear propostas de ações corretivas para as principais, através do estudo de 

caso, documental e de campo, da aplicação de parte do método de análise e 

solução de problemas (MASP), de modo a reduzir a quantidade de 

redesenvolvimentos, e assim contribuir para a melhoria do processo e aumento da 

viabilidade de desenvolvimento de novos medicamentos. Essa pesquisa demonstrou 

que o método e as ferramentas escolhidas foram eficazes dentro do esperado. 

Através deles, foi possível evidenciar uma interligação entre as causas principais dos 

problemas levantados, um plano de ação foi proposto e sua viabilidade foi validada. 

 
 

Palavras-chave: Indústria Farmacêutica, Desenvolvimento de medicamentos, 
Ferramentas da Qualidade, Solução de Problemas 

 



 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 
A drug will be approved to trade in Brazil and be available to the population if it gets 

registry in the national regulator agency, Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). At this registry step, the drugs will be evaluated for their safety, 

effectiveness and quality, in order to ensure the public health. It is believed that if the 

drug development is properly planned and controlled, it makes possible to obtain 

pharmaceutical products with these characteristics and low cost, because it will result 

in reduction of reworks and possibles changes needs after registry. The 

pharmaceutical development area in a pharmaceutical industry in Rio de Janeiro 

works nowadays with almost half of its capacity dedicated to redevelopment, which 

represents a problem to the organization, because of the time and financial amount 

that is reinvested in products that are, or have been, part of organization’s portfolio, 

instead of supporting new products. This is a high cost in human and material 

resources invested in rework. This explanatory and applied research aimed to clarify 

the causes of the large number of redevelopment projects and to outline proposals 

for corrective actions to the majors causes of redevelopment in the public 

pharmaceutical industry target of this study, through the application of analysis and 

troubleshooting method MASP, in order to reduce the amount of redevelopment 

projects, contribute to the process improvement and increase the feasibility of 

developing new drugs. This research has shown that the selected method and tools 

were effective as expected. Through them, it was possible to show an 

interconnection between the main causes of the problems raised, a plan of action 

was proposed and its feasibility was validated.  
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1 – INTRODUÇÃO 
  

1.1. Contextualização 

 

Segundo o Portal Brasil, o Brasil é o nono mercado de medicamentos do 

mundo, e a indústria farmacêutica nacional lidera as vendas no mercado interno. 

Dados do Ministério da Saúde trazem que o mercado farmacêutico movimenta 

anualmente R$ 28 bilhões e tem tendência de expansão (PORTAL BRASIL, 2014). 

O mercado farmacêutico tem gerado ao longo dos anos, grandes benefícios 

para o homem. Neste ponto, os interesses comerciais da indústria e da saúde 

pública coincidem. No entanto, alguns desastres com medicamento e muitas 

reações adversas mostram que interesses industriais podem ir de encontro aos 

interesses da saúde pública. Para isso, o governo tem se preocupado em 

desenvolver sistemas de regulação da indústria farmacêutica, de modo a garantir a 

segurança e eficácia dos medicamentos (ABRAHAM, 2002). 

Um desenvolvimento farmacêutico de um medicamento tem como objetivo 

projetar um produto de qualidade e um processo de fabricação aceitável para que se 

obtenha o desempenho pretendido do produto (MORETTO e CALIXTO, 2011). No 

Brasil, os produtos farmacêuticos caracterizam-se pelo grau de exigência quanto ao 

preenchimento dos requisitos passíveis de fiscalização pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão regulador brasileiro de todos os produtos e 

serviços que possam afetar a saúde da população brasileira, a qual fiscaliza todo o 

processo produtivo de um fármaco, desde a aquisição de matérias-primas até a 

comercialização para o consumidor final (ORTIZ, 2003).  

Atualmente o registro de medicamentos é uma das responsabilidades da 

ANVISA, nesta etapa de registro, os medicamentos são avaliados quanto a sua 

segurança, eficácia e qualidade antes de comercializados e utilizados pela 

população, visando garantir a segurança da saúde da população (CARVALHO et al., 

2008). 

Até 1999, os medicamentos eram registrados através da Secretaria Nacional 

de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Quando a ANVISA foi criada e suas 

competências determinadas com a lei Nº 9782, de 26 de janeiro de 1999, esta 
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passou a ser responsável pelo registro dos medicamentos no Brasil (VIEIRA et al., 

2013). 

Cabe ressaltar que houve um contexto social e político relevante e favorável às 

mudanças ocorridas, já que em 1998 e 1999 ocorreram casos notáveis de 

falsificação em medicamentos no mercado nacional, gerando um clamor da 

população por segurança e qualidade nos produtos para a saúde (ARAÚJO et al., 

2010). 

Neste contexto, a ANVISA foi criada e tem como missão “promover e proteger 

a saúde da população e intervir nos riscos decorrentes da produção e do uso de 

produtos (...) para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira” 

(ANVISA, 2012). Dessa forma, as ações e atividades de regulação de medicamentos 

são fundamentais para se alcançar os objetivos da Política Nacional de Saúde, em 

especial o acesso equânime a produtos seguros, eficazes, com qualidade e uso 

racional (VIEIRA et al., 2013). 

Uma das primeiras ações da ANVISA foi a publicação da Lei de Genéricos em 

1999, cujo objetivo foi o estímulo da variedade de oferta de medicamentos no 

mercado, a redução de preços e a facilitação do acesso da população aos 

tratamentos terapêuticos. No entanto, o acesso aos medicamentos pela população 

brasileira ainda é uma preocupação, já que a produção de medicamento pelas 

indústrias farmacêuticas públicas é voltada prioritariamente à atenção básica de 

enfermidades desatendidas ou doenças negligenciadas (ARAÚJO et al., 2010). 

A última etapa do desenvolvimento de um novo medicamento é o registro do 

medicamento pela autoridade regulatória do local onde o medicamento será 

comercializado. Segundo Vieira et al. (2013), em relação ao Brasil, a ANVISA trouxe 

maior qualidade à análise dos processos de registro, assim como aos medicamentos 

registrados, e a cada ano tem elevado seu grau de exigência. Esta elevação do grau 

de exigência é bastante positiva para a população brasileira no geral, já que 

proporciona este aumento da qualidade dos produtos e, assim, da confiabilidade da 

população em relação ao que há atualmente disponível no mercado. Porém, para as 

indústrias farmacêuticas, o alto grau de exigência torna o processo de 

desenvolvimento de medicamentos (P&D – pesquisa e desenvolvimento), registro e 

lançamento de um medicamento mais longo e custoso. 
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A área de P&D de medicamentos vem crescendo de forma acentuada no 

Brasil. Se o governo ampliar essa tendência, investindo em infraestrutura, 

qualificação de pessoal e em pesquisa, incentivando um desenvolvimento regional 

mais equilibrado e a consolidação de parcerias entre universidade, governo e 

indústria, será possível o avanço do conhecimento científico e do domínio 

tecnológico. Através de esforços de forma organizada, estratégias articuladas de 

captação de recursos financeiros, materiais e humanos, consolidar ideias e 

encontrar novas soluções, o Brasil poderá evoluir nas próximas décadas, de uma 

nação emergente, para uma potência mundial na área de fármacos e medicamentos 

(GUIDO et al., 2010). 

A principal meta de um desenvolvimento de produtos é assegurar a qualidade 

requerida para o uso intencional do produto (VIEIRA et al., 2013). Acredita-se que se 

o desenvolvimento for devidamente planejado e controlado, possibilitará a obtenção 

de produtos farmacêuticos de qualidade, mais seguros, eficazes e com custo 

reduzido, já que acarretará na diminuição de retrabalhos ou de possível necessidade 

de alterações pós-registro. 

A noção de qualidade, quando relacionada à um medicamento, sofreu 3 

grandes modificações ao longo do século XX: no início do século, a noção era de 

“qualidade analisada”, onde após o produto ser fabricado, eram realizadas análises, 

que obtendo resultados positivos traziam a noção de produto de qualidade. Após a 

“qualidade analisada”, no meio do século XX, veio a noção de “qualidade fabricada”, 

onde priorizava-se a definição de um processo ideal, que apresentasse resultados 

satisfatórios e repeti-lo. Ao final do século XX, a noção passou a ser de “qualidade 

concebida”, a qual define que um produto mal concebido, dificilmente terá qualidade, 

mesmo que seja fabricado e analisado com o melhor dos conceitos de qualidade 

(MORETTO e CALIXTO, 2011). Conclui-se então, que se um medicamento foi 

concebido com qualidade, fase de projeto de desenvolvimento, este será um 

medicamento de qualidade. 

O processo de desenvolvimento de medicamentos é complicado, demorado e 

custoso (DJULBEGOVIC et al., 2014), dessa forma, melhorias neste processo são 

um tópico importante de abordagem no mercado industrial farmacêutico. 

Melhorar os processos de uma organização, seja ela pública ou privada, é um 

ponto crítico para o sucesso institucional. A gestão por processos é a forma 
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estruturada de visualização de um processo, e tem como objetivo central torná-los 

mais eficazes, eficientes e adaptáveis: eficazes de forma a viabilizar os resultados 

desejados, a eliminação de erros e a minimização de atrasos, eficientes de tal modo 

a otimizar o uso dos recursos e adaptáveis às necessidades variáveis do usuário e 

da organização (SCARTEZINI, 2009). 

Segundo Lizarelli et al. (2007), as melhorias podem se originar do uso de um 

método para a resolução dos problemas, atrelado à utilização de ferramentas ou 

técnicas e de uma estrutura para a implantação. Para a implantação de métodos de 

resolução de problemas é necessário capacitação dos colaboradores de modo a 

alcançar o nível da mudança desejado, além de investimentos, tempo para 

implantação, entre outros fatores que poderão variar de acordo com o impacto 

esperado pelo projeto de melhoria. 

A equipe de colaboradores da organização capacitada para a resolução de 

problemas e com expertise em projeto e desenvolvimento de produtos poderá ser 

capaz de determinar os fatores críticos de sucesso, que satisfarão aos requisitos 

iniciais, regulamentares e do cliente (MILOSEVIC, 2010). As causas dos problemas 

poderão ser avaliadas e planos de ação propostos para a resolução poderão ser 

descritos. 

Esta pesquisa trabalhará no sentido de aplicar metodologias já conhecidas de 

gestão de processos ao processo de pesquisa e desenvolvimento farmacêutico, 

objetivando a melhoria deste e a análise da viabilidade deste alinhamento, por 

concluir que um medicamento que seja concebido com qualidade será um 

medicamento bom, eficaz e que poderá ser comercializado com garantia da 

segurança da população. 

 

1.2. Situação-Problema 

 

Uma indústria farmacêutica pública do Rio de Janeiro trabalha em busca de 

soluções para doenças negligenciadas, doenças de alto custo e doenças de alta 

incidência, visando desta forma um maior acesso destes medicamentos à população, 

sendo assim, possui uma grande área destinada somente ao desenvolvimento 

farmacêutico. 
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A área de desenvolvimento farmacêutico é o setor inicial de uma indústria, 

constituindo parte importante, já que os produtos que farão parte do portfólio da 

empresa terão seus desenvolvimentos geridos por essa área, e dali sairão para a 

futura comercialização.  Esta área também é responsável pela fabricação de lotes 

que serão submetidos a estudos de eficácia e segurança, tais como estudos clínicos 

e de bioequivalência, além de lotes pilotos que farão a adequação de um produto em 

desenvolvimento em escala laboratorial, para a produção do mesmo em escala 

industrial. Se essa área não trabalha com uma eficaz gestão da qualidade de seus 

projetos, será mais difícil e dispendiosa a adequação à escala industrial, além de 

gerar retrabalhos, pois poderão ocorrer necessidades de redesenvolvimento após a 

obtenção do registro na ANVISA.   

A área de desenvolvimento farmacêutico da indústria supracitada trabalha 

atualmente com 47 projetos de medicamentos e divide os mesmos em projetos de 

desenvolvimento tecnológico e redesenvolvimento tecnológico. Onde os projetos de 

desenvolvimento tecnológico são projetos para desenvolver medicamentos nunca 

antes registrados na ANVISA pela indústria e os projetos de redesenvolvimento 

tecnológico são projetos de medicamentos que a indústria possui, ou já possuiu, 

registro na ANVISA e que, por algum motivo, necessitaram ser redesenvolvidos. 

A tabela 1 evidencia a quantidade de projetos presentes no escopo da área de 

desenvolvimento dessa indústria: 

     

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Número de projetos da empresa alvo do estudo 

Fonte: documentos internos da empresa, atualizados em 06/02/2015 

 

Através da tabela, é possível perceber que, para os projetos em geral, 

redesenvolvimento representa 44,68% dos projetos, o que representa um problema 

para a indústria, já que grande parte do tempo e do montante financeiro destinados 

 
Projetos no 

geral 

Projetos 

parados 

Projetos 

ativos 

Desenvolvimento 26 11 15 

Redesenvolvimento 21 1 20 

Total 47 12 35 
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ao desenvolvimento de produtos, acabam por ser reinvestidos em produtos 

problemáticos, já existentes no portfólio da empresa, em detrimento da adesão de 

novos produtos. Além de constituir uma problemática para a indústria, essa situação 

também se apresenta como uma perda à sociedade, uma vez que com o tempo e o 

dinheiro investidos em retrabalhos, seria possível desenvolver novos medicamentos, 

proporcionando maior acesso da população brasileira aos medicamentos. 

Porém há um agravante. Como é possível perceber na tabela, existem 12 

projetos parados, dos quais somente 1 é de redesenvolvimento e 11 são de 

desenvolvimento. Este fato representa um indício de que atualmente a indústria tem 

paralisado projetos de desenvolvimento de novos medicamentos em função da 

urgência que os redesenvolvimentos costumam ter, já que normalmente são projetos 

passíveis da perda de registro. Com este agravante, é possível perceber que nos 

projetos ativos, o redesenvolvimento tem uma parcela maior do que o 

desenvolvimento, conforme é possível observar no gráfico (Figura 1) abaixo: 

 

 

Figura 1 – Gráfico de Projetos Ativos 

Fonte: elaboração própria, a partir de documentos internos da empresa, atualizados em 

06/02/2015 

 

 Atualmente, os projetos de redesenvolvimento representam 57,14% dos 

projetos ativos, ou seja, em andamento nesta indústria, o que significa que o maior 

trabalho da área de desenvolvimento de medicamentos tem sido hoje, em 
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redesenvolver produtos que já foram ou são parte do portfólio da empresa.  Trata-se 

de um alto custo em recursos materiais e humanos investidos em retrabalho. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivos Gerais 

 

Este trabalho tem o objetivo de delinear propostas de ações corretivas para 

as principais causas de redesenvolvimento na indústria farmacêutica pública alvo do 

estudo. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Visando a alcançar o objetivo geral, os objetivos específicos são: 

 

- Identificar os problemas dos projetos de redesenvolvimento ativos na empresa em 

estudo, evidenciando o que gerou a necessidade de redesenvolvimento; 

- Priorizar os principais problemas e identificar as suas causas; 

- Propor planos de ação para as principais causas identificadas, visando a ação 

corretiva dos problemas, de modo a reduzir a quantidade de retrabalhos; 

- Analisar a viabilidade dos planos de ação. 

 

1.4. Questões da Pesquisa 

 

Esta pesquisa se propõe a investigar as questões relacionadas abaixo: 

 

 Quais são as causas da recorrência da necessidade de redesenvolvimento de 

tantos produtos na indústria farmacêutica pública? 

 

 Como minimizar a recorrência de redesenvolvimentos? 
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 A metodologia (MASP) e as ferramentas da qualidade escolhidas serão eficazes 

e conseguirão responder às questões anteriores? 

 

1.5. Delimitação da pesquisa 

 

Este trabalho não pretende discutir qualquer conceito ou exigência definidos 

pela legislação brasileira vigente, apenas se baseará nesta e em autores citados na 

revisão bibliográfica, identificados como relevantes pela autora, para sustentar as 

conclusões obtidas neste trabalho, bem como dar embasamento ao leitor na 

compreensão das etapas do processo de desenvolvimento de medicamentos. 

Este trabalho está limitado à aplicação do Método de Análise e Solução de 

Problemas – MASP, e não se aterá a outros modelos de gestão de processos.   

Quanto ao MASP, o objeto deste trabalho é iniciar o método. Serão realizadas 

as etapas de identificação do problema, observação, análise e será encerrado com a 

etapa de plano de ação, onde as saídas desta etapa serão disponibilizadas para a 

empresa, a qual caberá a decisão de prosseguir, ou não, com o método e as ações 

propostas.   

Para este trabalho serão desenvolvidas atividades exclusivamente com 

colaboradores diretamente ligados à área de desenvolvimento de produtos. 

Não há intenção neste trabalho de avaliar o desempenho da organização ou 

de seus colaboradores, tampouco avaliar as decisões estratégicas da organização. 

O problema discutido neste trabalho será estudado nos níveis tático e operacional. 

Não serão avaliados neste trabalho os custos dos problemas identificados, 

tampouco os custos que o plano de ação demandará. 

 

1.6. Contribuição e relevância 

 

Espera-se inicialmente que a pesquisa contribua com a empresa alvo do 

estudo de caso, propondo ações para reduzir a quantidade de redesenvolvimentos 

de medicamentos e, assim, contribua para a melhoria do processo e aumento da 

viabilidade de desenvolvimento de novos medicamentos.  



22 

Espera-se também que a pesquisa seja relevante à área industrial 

farmacêutica, de forma que outras organizações, além da estudada, possam aplicar 

as propostas de melhorias, e que este trabalho contribua positivamente para a busca 

da melhoria contínua na área de pesquisa e desenvolvimento nas indústrias 

farmacêuticas em geral, haja vista esta área ser extremamente dispendiosa e 

problemática, já que a ANVISA possui alto grau de exigência em relação aos 

medicamentos comercializados.  

Espera-se que o trabalho, o qual apresenta um estudo de caso real de 

aplicação parcial do MASP, possa contribuir cientificamente como base para 

aplicações futuras da metodologia, além de nortear futuros trabalhos na área de 

análise e solução de problemas e de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. 

 

1.7. Estrutura Metodológica da Pesquisa 

 

A estrutura metodológica adotada para esta pesquisa possui duas vertentes, 

teórica e empírica, que se complementam e serão realizadas conforme a sequência 

mostrada na figura 2: 
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Figura 2 – Estrutura Metodológica da Pesquisa 

Fonte: Adaptado de BALLA (2013) 

 

 

1.8. Organização do Estudo 

 

O estudo está estruturado em cinco capítulos abaixo descritos: 

 

 Capítulo 1: o presente capítulo destina-se a uma abordagem geral do tema, 

contemplando a contextualização do assunto, a situação-problema, os objetivos 

gerais e específicos, suas questões e delimitações, sua importância e relevância, a 

estrutura metodológica a ser seguida, bem como a organização adotada para a 

pesquisa. 

 

 Capítulo 2: este capítulo destina-se a apresentar um levantamento conceitual e 

teórico, o qual fundamentará o trabalho a ser realizado. Nele constará uma revisão 
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da literatura, onde serão levantadas informações teóricas a respeito do medicamento 

e como é o processo de desenvolvimento de medicamentos no Brasil, bem como 

das ferramentas da qualidade passíveis de serem utilizadas na pesquisa. Visa 

analisar a literatura publicada e as contribuições expressas sobre o assunto, e assim 

introduzir uma abordagem multidisciplinar do tema. 

 

 Capítulo 3: este capítulo destina-se à apresentação dos aspectos metodológicos 

da pesquisa, relativa ao estudo de caso e à aplicação do MASP. Descreve 

detalhadamente os ciclos da pesquisa, o processo de coleta de dados e análise dos 

resultados. 

 

 Capítulo 4: este capítulo destina-se à apresentação dos resultados obtidos na 

pesquisa e a discussão destes. Visa descrever a prática da aplicação da 

metodologia proposta no capítulo 3 e suas constatações. 

 

 Capítulo 5: destina-se à conclusão da pesquisa e recomendação para trabalhos 

futuros. 
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2 – LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 
 

 O objetivo deste capítulo é trazer o levantamento conceitual e teórico que 

fundamentará o trabalho a ser realizado. Para isso, este capítulo será dividido em 

três seções. A primeira abordará o levantamento bibliométrico realizado. As demais 

seções abordarão a revisão da literatura em si. A segunda seção trará informações 

acerca do medicamento em geral, bem como do processo de desenvolvimento de 

medicamentos no Brasil, e a terceira trará informações acerca das ferramentas da 

qualidade utilizadas neste trabalho. 

 

2.1. Levantamento Bibliométrico 

 

2.1.1. Definição das bases de dados 

 

Foram realizadas investigações em fontes conceituadas academicamente 

sobre o tema central deste trabalho, visando detectar a literatura mais relevante e 

atual relacionado ao problema de pesquisa. As bases de dados utilizadas para essa 

investigação foram SCOPUS e ISI Web of Science, acessadas através do Portal de 

Periódicos da Capes. 

 

2.1.2.  Determinação do algoritmo de busca 

 

Para a realização da investigação teórica nas bases de dados selecionadas, 

escolheu-se o termo “process management” e combinou-o com palavras-chave 

abaixo descritas: 

- “process management” AND “drug development”  

- “process management” AND “quality tools”  

O termo “gestão de processos”, traduzido para o inglês, foi escolhido por ser o 

foco central deste trabalho e as palavras-chave foram escolhidas por terem sido 

identificadas como vertentes teóricas relevantes para a revisão da literatura.  
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2.1.3. Resultados 

 

A Tabela 2 revela o quantitativo de registros encontrados na pesquisa inicial, 

sem restrições quanto aos parâmetros de refinamento de pesquisa.  

Algoritmos de busca 

Número de registros 

encontrados 

ISI Web Of Science 

Número de registros 

encontrados 

SCOPUS 

“process management” 

AND “drug 

development” 

1 4 

“process management” 

AND “quality tools” 
3 10 

TOTAL 

(sem descarte de 

duplicidades) 

4 14 

TOTAL 

(duas bases - sem descarte das duplicidades) 
18 

Tabela 2 – Resultados da busca nas bases de dados 
Fonte: elaboração própria 

 

2.1.4. Refinamento dos resultados 

 

Após a realização dessas buscas, foram refinados todos os registros em 

duplicidade retornados das bases SCOPUS e ISI Web Of Science. Percebeu-se que 

todos os registros obtidos na base ISI Web Of Science também foram obtidos na 

base SCOPUS, dessa forma, 4 itens foram descartados.  

O segundo refinamento realizado foi de linguagem. Foram considerados 

somente artigos em português, inglês e espanhol. Somente 1 artigo em alemão foi 

descartado. 

O resultado após os refinamentos é contemplado na Tabela 3. 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 3 – Resultado após refinamentos 

Fonte: elaboração própria 

 

2.1.5. Monitoramento dos Resultados 

 

Devido ao pequeno número de registros obtidos, todos foram considerados 

para a fase de análise e monitoramento dos resultados. A Tabela 4 evidencia a 

relação dos artigos obtidos como registros nas bases de dados.  

 Título do artigo Autor(es) Ano Periódico 

Artigos 

obtidos para 

o algoritmo 

“process 

management” 

AND “drug 

development” 

Using Quality-by-Design to 

enable CMO manufacturing 

process development, control 

and improvement 

Snee, R.D. 2011 
Pharmaceutical 

Outsourcing 

Six sigma: Golden opportunity for 

pharmaceutical industry  

Pokharkar, 

D., Jadhav, 

V.,Gholve, 

S., Kadam, 

V. 

2010 

 

International 

Journal of 

PharmTech 

Research 

Application of a paperless 

electronic process management 

and compliance system in drug 

development 

Halpin, 

E., Rapp, 

K.,Zenie, F. 

2001 

American 

Laboratory 

 

Descrição dos motivos 

de descarte 

Quantidade de artigos 

desconsiderados 

Duplicidade 4 

Linguagem 1 

Total de registros 

descartados 
5 

Total de registros 

válidos 
13 

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-79751480723&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22drug+development%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a490&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct&sl=58&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22drug+development%22%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bdrug+development%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-79751480723&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22drug+development%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a490&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct&sl=58&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22drug+development%22%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bdrug+development%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-79751480723&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22drug+development%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a490&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct&sl=58&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22drug+development%22%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bdrug+development%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-79751480723&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22drug+development%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a490&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct&sl=58&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22drug+development%22%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bdrug+development%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7003339406&zone=
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19700181403&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19700181403&origin=resultslist
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36114637900&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36114637900&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=22937428200&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=22937428200&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36113099000&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36113099000&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=21742555000&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=21742555000&zone=
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19700175060&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19700175060&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19700175060&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19700175060&origin=resultslist
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-17944402735&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22drug+development%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a490&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct&sl=58&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22drug+development%22%29&relpos=2&relpos=2&citeCnt=3&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bdrug+development%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-17944402735&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22drug+development%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a490&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct&sl=58&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22drug+development%22%29&relpos=2&relpos=2&citeCnt=3&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bdrug+development%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-17944402735&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22drug+development%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a490&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct&sl=58&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22drug+development%22%29&relpos=2&relpos=2&citeCnt=3&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bdrug+development%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-17944402735&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22drug+development%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a490&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct&sl=58&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22drug+development%22%29&relpos=2&relpos=2&citeCnt=3&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bdrug+development%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36796968700&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36796968700&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7004872103&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7004872103&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6602189706&zone=
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=23908&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=23908&origin=resultslist
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Artigos 

obtidos para 

o algoritmo - 

“process 

management” 

AND “quality 

tools” 

 

Utilização de ferramentas da 

qualidade para melhoria dos 

processos do setor de hastes 

flexíveis: O estudo de caso de 

uma empresa do setor de 

higienização pessoal 

Cesconeto, 

R.B., 

Guimarães 

Filho, L.P., 

Bernardin, 

A.M., de Sá 

Freire, P. 

2014 Espacios 

Examining the relationship 

between activities (components) 

of quality management and their 

impact on quality outputs (case 

study of industrial estate 

company of Kermanshah 

province) 

Jalilian, 

Y., Jalilian, 

O., Reza 

Hasani, 

S., Jalilian, 

H., Jalilian, 

H. 

2012 
Life Science 

Journal 

The effects of quality 

management practices on 

customer satisfaction and 

innovation: A perspective from 

Jordan 

Al-Refaie, 

A., Ghnaimat

, O., Ko, J.-H. 

2011 

 

International 

Journal of 

Productivity and 

Quality 

Management 

Core process management 

practices, quality tools and quality 

improvement in ISO 9001 

certified manufacturing 

companies 

 

Psomas, 

E.L., 

Fotopoulos, 

C.V., 

Kafetzopoulo

s, D.P. 

2011 

Business 

Process 

Management 

Journal 

Changes in costs over time at a 

médium-sized clinical laboratory  

Kanashiro-

Cussiol, A., 

Bottini, P.V., 

Shitara, E.S., 

Furtado-

Vieira, K.,  

Garlipp, C.R. 

2012 
Laboratory 

Medicine 

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84921865300&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84921865300&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84921865300&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84921865300&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84921865300&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84921865300&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=56497129300&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=56497129300&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=56497099000&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=56497099000&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=8550927400&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=8550927400&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55777972300&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55777972300&zone=
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84877077500&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=1&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84877077500&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=1&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84877077500&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=1&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84877077500&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=1&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84877077500&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=1&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84877077500&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=1&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84877077500&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=1&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55673862300&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55673862300&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35113268100&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35113268100&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55672929900&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55672929900&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55672929900&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=54976339100&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=54976339100&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55824797800&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55824797800&zone=
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-80054003237&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=2&relpos=2&citeCnt=19&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-80054003237&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=2&relpos=2&citeCnt=19&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-80054003237&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=2&relpos=2&citeCnt=19&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-80054003237&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=2&relpos=2&citeCnt=19&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-80054003237&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=2&relpos=2&citeCnt=19&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=24079484700&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=24079484700&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=53163376500&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=53163376500&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=53164192300&zone=
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=5700165165&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=5700165165&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=5700165165&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=5700165165&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=5700165165&origin=resultslist
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-79959227927&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=3&relpos=3&citeCnt=23&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-79959227927&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=3&relpos=3&citeCnt=23&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-79959227927&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=3&relpos=3&citeCnt=23&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-79959227927&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=3&relpos=3&citeCnt=23&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-79959227927&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=3&relpos=3&citeCnt=23&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=26026034000&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=26026034000&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6505838619&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6505838619&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=56549738800&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=56549738800&zone=
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=145291&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=145291&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=145291&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=145291&origin=resultslist
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36162336100&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36162336100&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7003407328&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36913702300&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36015178900&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=36015178900&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6603256601&zone=


29 

Key enablers for the effective 

implementation of QFD: A critical 

analysis 

Al-Mashari, 

M., Zairi, M., 

Ginn, D. 

2005 

Industrial 

Management 

and Data 

Systems 

Positive reinforcement as a 

quality tool 
Hirsh, B. 2005 

 

IEEE Software 

Use basic quality tools to manage 

your processes 

Dias, S., 

Saraiva, P.M.  
2004 Quality Progress 

Política de calidad en 

Osakidetza-Servicio Vasco de 

Salud | [Healthcare quality policy 

in the Basque Health Service] 

Sánchez, E.,  

Darpón, J., 

Garay, J.I., 

(...),  

González, R., 

 José Pérez, 

M. 

2004 

Revista de 

Calidad 

Asistencial 

Quality and productivity through 

process management 

Rumsey, Hal 

A.  
1992 

Sem informação 

disponível 

Tabela 4 – Relação de artigos obtidos na pesquisa 
Fonte: elaboração própria 

 

 

 Distribuição de Artigos por ano: 

 

A Tabela 5 contempla a análise temporal de publicações sobre o tema. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-28644437760&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=5&relpos=5&citeCnt=21&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-28644437760&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=5&relpos=5&citeCnt=21&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-28644437760&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=5&relpos=5&citeCnt=21&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19170&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19170&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19170&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19170&origin=resultslist
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-17644409029&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=6&relpos=6&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-17644409029&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=6&relpos=6&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7003943863&zone=
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=18709&origin=resultslist
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-4344671907&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=7&relpos=7&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-4344671907&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=7&relpos=7&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-17144436398&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=8&relpos=8&citeCnt=4&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-17144436398&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=8&relpos=8&citeCnt=4&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-17144436398&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=8&relpos=8&citeCnt=4&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-17144436398&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=8&relpos=8&citeCnt=4&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=21642069600&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=25722537200&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7006975883&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55461734900&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6504295340&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6504295340&zone=
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=18237&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=18237&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=18237&origin=resultslist
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-0027046931&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=9&relpos=9&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-0027046931&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=99E875C143E8D6FCACEE880CE4E87801.Vdktg6RVtMfaQJ4pNTCQ%3a560&sot=b&sdt=cl&cluster=scolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Portuguese%22%2ct%2c%22Spanish%22%2ct&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28%22process+management%22+AND+%22quality+tools%22%29&relpos=9&relpos=9&citeCnt=0&searchTerm=TITLE-ABS-KEY%28%5C%26quot%3Bprocess+management%5C%26quot%3B+AND+%5C%26quot%3Bquality+tools%5C%26quot%3B%29+AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BPortuguese%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSpanish%5C%26quot%3B+%29+%29+
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Ano 
Quantidade de 

artigos publicados 

Percentual 

correspondente 

1992 1 7,69% 

2001 1 7,69% 

2004 2 15,38% 

2005 2 15,38% 

2010 1 7,69% 

2011 3 23,08% 

2012 2 15,38% 

2014 1 7,69% 

TOTAL 13 100,00% 

Tabela 5 - Distribuição dos artigos por ano 
Fonte: elaboração própria 

 

A Figura 3 oferece a visão gráfica da evolução de publicações do tema ao 

longo do tempo.  

          

Figura 3 – Gráfico de distribuição dos artigos por ano 
Fonte: elaboração própria 

 

De acordo com a tabela 5 e figura 3, o destaque no índice de produção 

científica relacionado ao tema foi em 2011, com 3 artigos publicados. Nos anos 

anteriores e posteriores, o índice manteve-se em 1 ou 2 artigos. 
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 Distribuição de Artigos por Autor 

Todos os autores relacionados escreveram somente um artigo relacionado ao 

tema da pesquisa. 

 

 Distribuição de Artigos por Periódicos 

Todos os periódicos relacionados publicaram somente um artigo relacionado 

ao tema da pesquisa. 

 

2.1.6. Conclusão do Levantamento Bibliométrico 

 

 Através do levantamento bibliométrico, foi possível perceber que, 

relacionando o termo escolhido com as palavras-chave relacionadas, não houveram 

muitos artigos publicados relacionando gestão de processos a desenvolvimento de 

medicamentos ou a ferramentas da qualidade. Os artigos obtidos foram lidos e cinco 

(abaixo descritos) foram aproveitados para fundamentação teórica. Os artigos 

aproveitados foram selecionados em função de sua importância para melhor 

estabelecimento da relação entre os assuntos principais deste trabalho, são eles: 

- Snee (2011) 

- Cesconeto et al. (2014) 

- Pokharkar et al. (2010) 

- Jalilian et al. (2012) 

- Dias e Saraiva (2004)  

Para complementação da revisão bibliográfica, foram realizadas novas 

pesquisas em bases de dados, através do Portal de Periódicos da CAPES, 

utilizando-se isoladamente as seguintes palavras-chave “process management”, 

“quality tools”, “drug development”, “pharmaceutical industry”, “pharmaceutical 

development”, “pharmaceutical quality”, “quality by design”, “troubleshooting 

methodology”, “pdca cycle”, “brainstorming”, “brainwriting”, “GUT priority matrix”, 

“Pareto diagram”, “Ishikawa diagram”, “5 whys” e “5W2H”,  bem como esses 
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mesmos termos traduzidos para o português. Também foi realizada busca no site da 

ANVISA para embasamento do processo de desenvolvimento de medicamentos. 

2.2. O Medicamento 

 

O ser humano possui diversas necessidades básicas, uma dela é a saúde e, 

para a manutenção da saúde, é capaz de se utilizar de diversos recursos: cirurgias, 

hábitos de higiene, uso de medicamentos, entre outros (KOO PAN e FILHO, 2003). 

Brasil, lei No 5.991 (1973) define medicamento por “produto farmacêutico, 

tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou 

para fins de diagnóstico”. 

Medicamento alopáticos são os concebidos a partir da concepção galênica – 

relativo ao sistema criado por Galeno de Pérgamo (121 – 200 dC). Dessa forma, 

medicamentos alopáticos possuem características opostas às da doença ao qual se 

dispõem a tratar (KOO PAN e FILHO, 2003). 

Um medicamento alopático é composto por: 

- IFA (insumo farmacêutico ativo): substância ativa, princípio ativo ou fármaco 

capaz de produzir o efeito terapêutico desejado 

- Excipientes: substâncias adicionais que compõem uma formulação, capazes 

de alterar e complementar propriedades do fármaco. 

O IFA, associado aos excipientes, constituirão a formulação do medicamento. 

Um medicamento pode conter mais de um IFA, sendo conhecidos por associações 

medicamentosas (KOO PAN e FILHO, 2003). 

Para ser comercializado, um medicamento precisa obter antes a aprovação 

das autoridades sanitárias do país (KOO PAN e FILHO, 2003).  

No Brasil, o órgão regulamentador, responsável pela concessão de registros 

para comercialização de medicamentos é a ANVISA – Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. A ANVISA é a autarquia do Ministério da Saúde que tem como 

papel proteger e promover a saúde da população, garantindo a segurança sanitária 

de produtos e serviços, e participando da construção de seu acesso (CARVALHO, 

2008). 
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Assim, segundo Yoshida (2010), no Brasil, o registro de novos medicamentos 

é feito apenas quando a ANVISA se satisfaz plenamente com as evidências de sua 

qualidade, eficácia e segurança, apresentadas por uma indústria farmacêutica que 

pleiteie esse registro. Com o vencimento de patentes, empresas farmacêuticas se 

sentem atraídas pela produção de medicamentos, chamados de similares ou 

genéricos, cuja aprovação pode resultar em redução de custos de tratamento. Mas é 

preciso que o similar seja, pelo menos, igualmente eficaz e seguro e sem 

contaminantes em relação ao original. 

Dessa forma, para um medicamento alcançar o registro na ANVISA e a 

liberação para comercialização, o mesmo deve ser submetido a uma série de 

estudos, nos quais deve-se obter a aprovação para que o processo seja deferido na 

ANVISA. Devido a este fato, nas indústrias farmacêuticas, um projeto de 

desenvolvimento de medicamentos acaba por exigir um longo tempo de maturação, 

elevados custos financeiros, além dos altos riscos atrelados ao produto em 

desenvolvimento (CALIXTO e SIQUEIRA Jr., 2008). 

 

2.2.1. Classificação de Medicamentos: 

 

 Medicamento inovador:  

 

 Segundo Brasil, RDC N° 60 (2014), medicamento inovador é um 

medicamento, cujo IFA nunca tenha sido registrado no país. Da mesma forma, seus 

novos sais, isômeros ou mistura de isômeros, ésteres, éteres, complexos ou demais 

derivados devem igualmente, nunca terem tido registro. 

Ao longo deste trabalho, o termo “medicamento de referência” será utilizado. 

Medicamento de referência nada mais é do que um produto inovador, registrado no 

órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja 

eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto a ANVISA 

(BRASIL, lei N° 9787, 1999). 

A ANVISA disponibiliza em seu portal a informação de que o medicamento de 

referência é comprovadamente seguro e eficaz, pois para a obtenção de registro, a 
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organização necessitou apresentar estudos clínicos. Dessa forma, a ANVISA é 

responsável por manter uma lista de medicamentos de referência, atualmente 

disponível em seu portal, a qual deverá ser consultada caso uma organização tenha 

interesse em desenvolver e registrar um medicamento genérico ou similar. 

 

 Medicamento genérico:   

 

Com o vencimento de patentes detidas pelas grandes empresas 

farmacêuticas, algumas organizações se sentem atraídas pelo desenvolvimento de 

“cópias”, que tendem a demandar baixos investimentos, quando comparadas aos 

medicamentos inovadores. Porém, é preciso que a “cópia” seja, ao menos, 

igualmente eficaz e segura em relação ao original e não tenha contaminantes 

(YOSHIDA, 2010). 

Em 1999, com a lei N° 9787, foi implementada a política de medicamentos 

genéricos no Brasil com o objetivo principal de facilitar o acesso da população ao 

tratamento medicamentoso, uma vez que o medicamento genérico deve 

obrigatoriamente ser mais barato do que se respectivo medicamento de referência 

(VIEIRA et al., 2013). 

O preço mais barato do medicamento genérico é atribuído a não necessidade 

de investimento, por parte dos fabricantes, em pesquisas para o seu 

desenvolvimento, visto que as formulações já estão definidas pelos medicamentos 

de referência, além da economia também em estratégias de marketing, já que os 

fabricantes não precisarão fazer propaganda, pois não há marca a ser divulgada 

(PORTAL ANVISA, 2015). 

Segundo Brasil, lei Nº 9787 (1999), medicamento genérico é: 

Similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com 

este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da 

proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a 

sua eficácia, segurança e qualidade.  

 

A intercambialidade descrita pela lei N° 9787 é a possibilidade de substituição 

do medicamento de referência pelo seu genérico, sem perda de valor agregado. 
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Essa possibilidade de intercambialidade na comercialização é assegurada por testes 

de bioequivalência apresentados à ANVISA e só pode ser realizada pelo 

farmacêutico na farmácia (PORTAL ANVISA, 2015). 

Brasil, lei Nº 9787 (1999) define que nas embalagens dos genéricos deve 

estar escrito "Medicamento Genérico" dentro de uma tarja amarela, conforme figura 

abaixo, e define também que o nome que vem na embalagem deve ser o nome do 

fármaco (IFA), já que genéricos não têm marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medicamento Similar  

 

Segundo Brasil, lei Nº 9787 (1999), medicamento similar é o medicamento: 

Que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma 

concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e 

indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica, do medicamento de 

referência registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, 

podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do 

produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, 

devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca. 

Os medicamentos similares devem cumprir os requisitos de equivalência 

farmacêutica e de biodisponibilidade relativa. O similar que é aprovado no teste de 

biodisponibilidade relativa poderá ser considerado bioequivalente ao referência, 

porém não será intercambiável, por questões legais (ARAÚJO et al., 2010). 

Figura 4 – Embalagem do medicamento genérico 
Fonte: PORTAL ANVISA (2015) 
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2.2.2. Desenvolvimento de Medicamentos no Brasil 

 

 De um desenvolvimento farmacêutico espera-se a concepção de um produto 

de qualidade e de seus processos de fabricação, de modo que o resultado seja um 

medicamento consistente ao desempenho pretendido. As informações e os 

conhecimentos adquiridos a partir de processo de desenvolvimento farmacêutico 

fornecerão uma compreensão científica que apoiará a criação do projeto, 

especificações e controles de fabricação (ICH Q8, 2009). 

 O principal objetivo de um desenvolvimento farmacêutico deve ser projetar um 

produto de qualidade e um processo de fabricação que forneça de maneira 

consistente o desempenho pretendido do produto (MORETTO E CALIXTO, 2009). 

De maneira geral, desenvolver um novo medicamento consiste em um 

conjunto de atividades, através das quais se espera alcançar um medicamento com 

as especificações determinadas previamente no projeto, de tal maneira que a 

organização seja capaz de produzi-lo e comercializá-lo (ESTEVES, 2009). 

O desenvolvimento de um medicamento é um processo demorado e caro 

(DJULBEGOVIC et al., 2014) e, segundo Ansel et al. (2000), um projeto de 

medicamento sempre buscará as condições ideais para um medicamento, onde 

esse medicamento deve produzir o efeito desejado quando administrado pela via 

mais adequada, com dose e frequências mínimas, deve ter tempos de início e 

duração de atividades ideais, não deve produzir reações adversas e, após produzir o 

efeito desejado, ser eliminado do corpo completamente, com eficiência e sem efeitos 

residuais, além dos aspectos de fabricação, como baixo custo, estável sob várias 

condições de uso e armazenagem. Sabe-se da dificuldade que é atualmente se 

obter um medicamento nessas condições, porém, são as que se espera de um 

medicamento ideal. 

Segundo Vieira et al. (2013), o processo de obtenção de um novo 

medicamento contempla 3 grandes fases, são elas: 

- Descoberta (2 a 4 anos): envolve a identificação de novos alvos terapêuticos, a 

síntese de novos grupos funcionais, a triagem de moléculas com atividade 

farmacológica, e a identificação, priorização e otimização de moléculas líderes que 

apresentem potencial de se tornarem novas entidades moleculares para o 
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desenvolvimento clínico. 

- Desenvolvimento (8 a 10 anos): nesta fase se inicia a seleção do veículo e o 

desenvolvimento da formulação para essa molécula, são feitos estudos diversos, 

clínicos e não clínicos, de modo a garantir a eficácia e a segurança do fármaco e do 

medicamento. 

- Registro (no Brasil, de 1 a 5 anos): nesta fase o novo medicamento é submetido a 

registro na autoridade regulatória do país onde o medicamento será comercializado. 

Para obter o registro é necessário demonstrar a segurança, eficácia do 

medicamento, além de demonstrar que o tratamento oferece alguma vantagem em 

relação aos tratamentos já disponíveis no mercado. 

 A primeira fase, de descoberta, costuma ser realizada em laboratórios de 

pesquisa. Dessa forma, os projetos contemplados neste trabalho envolvem somente 

as duas últimas fases descritas acima, as quais serão detalhadas no próximo item. 

 

 

2.2.3. Etapas Clássicas de Desenvolvimento de Medicamentos no Brasil 

 

A figura 5 mostra o fluxograma das etapas clássicas de um desenvolvimento 

de medicamento no Brasil. Cada etapa será desmembrada abaixo. 

A partir do fluxograma é possível perceber que, excluindo-se a 6ª etapa, todas 

as demais, quando não cumprem os requisitos especificados pela legislação e pela 

organização que decide desenvolver o medicamento, será necessário um retorno 

para uma das etapas anteriores.  
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 Figura 5 – Fluxograma básico de desenvolvimento de medicamentos 
Fonte: elaboração própria, baseada em documentos internos da empresa estudo de caso 
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1ª etapa: PLANEJAMENTO 

 

A fase de planejamento é a fase crucial no desenvolvimento de 

medicamentos, pois esta fase será responsável por todo o delineamento do projeto. 

Pois, segundo Vieira et al. (2013), uma análise prévia ao desenvolvimento é 

necessária, já que um planejamento inadequado pode derrotar o melhor de todos os 

produtos. Nesta fase são definidas as principais soluções construtivas e 

especificações do medicamento. Ao longo do projeto de desenvolvimento, poderão 

existir alterações, porém as definições essenciais e centrais são determinadas nesta 

etapa (ESTEVES, 2009). 

Usualmente esta fase se inicia com coleta de dados a respeito do 

medicamento ao qual se deseja produzir, associada às definições dos requisitos do 

projeto. Segundo Vieira et al. (2013), as seguintes informações devem ser 

verificadas nesta etapa: 

- Mercado: marketing, planejamento estratégico, análise da concorrência, público-

alvo, demanda, análise de custos; 

- Estratégia Regulatória: aspectos legais do registro, patentes existentes ou que 

podem ser obtidas, dessa forma, se é inovador, similar ou genérico; 

- Produção do Medicamento: via de administração, forma farmacêutica, processo 

produtivo, equipamentos e materiais necessários; 

- Aspectos técnicos: propriedades físico-químicas do IFA, se o IFA, excipientes e o 

produto possuem métodos analíticos descritos em compêndios oficiais e verificar o 

que há de histórico na literatura para a parte analítica. 

A partir desse levantamento é possível dar início ao planejamento do projeto, 

é nesta etapa onde a EAP (Estrutura Analítica de Projeto) e o cronograma inicial do 

projeto são elaborados. Esses documentos nortearão e acompanharão o 

desenvolvimento ao longo de todo o projeto. 

O estabelecimento de um cronograma de projeto é parte essencial do 

lançamento de um produto. Neste devem estar contempladas todas as etapas do 

projeto e suas respectivas responsabilidades, prazos, bem como o delineamento de 

etapas predecessoras (VIEIRA et al., 2013). 
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2ª etapa: DESENVOLVIMENTO DA FORMULAÇÃO, DO PROCESSO PRODUTIVO 

E DA METODOLOGIA ANALÍTICA (CONCEPÇÃO DO PRODUTO) 

 

Esta etapa contempla 2 importantes subetapas: estudos de pré-formulação e 

desenvolvimento de lotes de bancada, de modo a definir a formulação, o processo 

produtivo e a metodologia analítica. 

Na subetapa de estudos de pré-formulação são investigadas as propriedades 

físico-químicas do IFA isoladamente ou combinado com os excipientes, o objetivo é 

gerar informações úteis ao formulador para o desenvolvimento de formas 

farmacêuticas estáveis, seguras e eficazes. Estes testes englobam principalmente 

estudos de compatibilidade, caracterização de materiais e degradação forçada. 

(VIEIRA et al., 2013) 

Na subetapa de lotes de bancada, serão produzidos experimentos, em escala 

laboratorial, onde recomenda-se que todas as informações relevantes sejam 

registradas. A partir destes lotes são realizadas análises, cujos resultados são 

avaliados criticamente, indicando próximos lotes a serem testados (VIEIRA et al., 

2013). 

Segundo Brasil, RDC N° 17 (2010), a organização deve assegurar que as 

matérias-primas utilizadas na formulação e materiais de embalagem sejam 

adquiridas de fornecedores confiáveis. Para isso, a organização deve avaliar, 

segundo um procedimento ou programa previamente definido, e manter uma lista 

atualizada de fornecedores qualificados. 

Qualificar um fornecedor é avaliar o seu sistema de qualidade, sua aderência 

às especificações e ao sistema da qualidade que a organização detém (MORETTO 

e CALIXTO, 2009) 

O fabricante do IFA deve fornecer, através do Drug Master File (DMF), 

informações sobre as características físico-químicas e as propriedades da 

substância, assim como os métodos para análise deste material. Na etapa anterior, 

foi realizada uma investigação de métodos compendiais, não sendo possível obtê-

los através dos compêndios oficiais ou pelo fabricante, a empresa deverá 

desenvolver internamente uma metodologia para análise (VIEIRA et al., 2013). 
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Segundo Brasil, RDC N° 60 (2014), deve ser elaborado um relatório 

compilando as informações obtidas ao longo de todo o desenvolvimento, que será 

necessário para a submissão do registro. 

 

3ª etapa: LOTES PILOTOS 

 

A partir dos testes realizados na etapa anterior, é definida uma formulação e 

um processo produtivo (ou mais, a ser definida pelos estudos desta etapa) para 

seguir para a etapa de lotes pilotos. 

Segundo Brasil, IN Nº 02 (2009), lote piloto “é um lote de produto 

farmacêutico produzido por um processo representativo e reprodutivo de um lote de 

produção em escala industrial”.  

A produção de lotes pilotos deve objetivar uma avaliação criteriosa quanto às 

características e a qualidade de um produto, bem como das dificuldades, dos pontos 

críticos do processo de fabricação e dos equipamentos e métodos mais apropriados 

para a produção do lote industrial. A principal função do lote piloto é reproduzir ao 

máximo as condições técnicas, operacionais e de processos de fabricação do lote 

industrial proposto e, assim, assegurar um alto nível de segurança para que o 

produto e o processo sejam reproduzidos em escala industrial (BRASIL, IN nº 02, 

2009). 

 Segundo Vieira et al. (2013), o lote piloto pode ser produzido na capacidade 

mínima do equipamento industrial que será utilizado na produção de lotes comerciais 

e, poderão ser utilizados equipamentos de capacidade reduzida, porém 

preferencialmente com o mesmo desenho e princípio de funcionamento do 

equipamento que produzirá os lotes comerciais. Lotes pilotos elaborados de acordo 

com as normas de BPF – Boas Práticas de Fabricação (cumprem requisitos da RDC 

N° 17, de 16 de abril de 2010) poderão ser utilizados para comprovação de 

estabilidade (estudos de estabilidade), estudos in vivo e até para comercialização, 

após a obtenção do registro. 
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4ª etapa: ESTUDOS PARA COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E SEGURANÇA 

 

 A ANVISA só defere registros de novos medicamentos quando se satisfaz 

plenamente com as evidências de sua qualidade, eficácia e segurança, 

apresentadas pela organização (YOSHIDA, 2010).  

Para isso, a organização é responsável pela realização de diversos estudos, 

descritos abaixo, que comprovarão a qualidade, segurança e eficácia.  

 

4ªA - Estudo de estabilidade  

 

Os estudos de estabilidade são realizados de modo a se obter evidências 

acerca do comportamento dos atributos de qualidade de um medicamento ao longo 

do tempo e com a submissão à uma série de condições adversas, como 

temperatura, umidade e luz. Este estudo delineará o prazo de validade do 

medicamento, bem como as condições de armazenamento. Pode ser utilizado para 

escolha da melhor embalagem (VIEIRA et al., 2013). 

 

4ªB - Estudos pré-clínicos:  

 

Os testes pré-clínicos são testes extensos in vitro ou com experimentação em 

animais e visam selecionar drogas com maior potencial a serem trabalhadas em 

seres humanos (DJULBEGOVIC et al., 2014). 

Seu objetivo principal é a avaliação dos efeitos farmacológicos e 

toxicológicos, que possibilitarão e delinearão os estudos clínicos descritos abaixo 

(VIEIRA et al., 2013). 

 

4ªC - Estudos clínicos:  

 

São estudos realizados em seres humanos, cujo objetivo é conhecer os riscos 
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e benefícios do medicamento antes de este ser disponibilizado no mercado. Trata-se 

da etapa mais cara e demorada de um desenvolvimento. Antes da realização, o 

estudo deve ser analisado previamente pelo CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) 

sob o ponto de vista ético, voltado para a proteção dos sujeitos submetidos ao 

estudo (VIEIRA et al., 2013). 

São divididos em 4 fases, apresentadas no quadro 1, que além da descrição 

de cada fase, traz seus objetivos e possíveis falhas: 

 

 

  Descrição Objetivos Falhas 

Fase 

I 

Avaliação inicial, com 

pequenos grupos de 

pacientes (de 20 a 

100), é realizado em 

pequenos grupos de 

pessoas voluntárias 

e, em geral sadias.  

- Estabelecimento de uma 

avaliação preliminar da 

segurança do medicamento;  

- Estabelecimento da 

tolerância em voluntários 

saudáveis (maior dose 

tolerável, duração do efeito, 

entre outros). 

- Estabelecimento de doses 

apropriadas a serem utilizadas 

nas fases subsequentes 

O medicamento 

falhará nesta fase 

se produzir altas 

taxas de eventos 

adversos graves 

(efeitos colaterais) 

nos participantes. 

Fase 

II 

Estudo terapêutico 

piloto (de 100 a 200 

pacientes), com um 

pequeno número de 

pacientes com a 

doença alvo 

- Recolher dados adicionais 

sobre a segurança do 

medicamento; 

- Evidência preliminar da 

eficácia da medicação; 

- Estabelecimento da atividade 

e da segurança do IFA a curto 

prazo, em pacientes; 

- Estabelecimento das 

relações dose-resposta. 

O medicamento 

falhará nesta fase 

se não apresentar 

eficácia no 

tratamento da 

doença alvo ou se 

não for bem 

tolerado pelos 

pacientes.  

 



44 

Fase 

III 

Estudo terapêutico 

ampliado, realizado 

em grandes e 

variados grupos de 

pacientes (mínimo de 

800 sujeitos). 

Poderá utilizar 

estudos com 

placebos ou 

medicamentos 

concorrentes. 

- Determinação da relação 

custo/benefício do 

medicamento a curto e longo 

prazo; 

- Determinação do valor 

terapêutico do medicamento; 

- Descrição das reações 

adversas mais frequentes, 

interações clinicamente 

relevantes, os principais 

fatores que interferem no 

efeito farmacológico ligados à 

indivíduos (Exemplo: idade, 

sexo), contra-indicações, entre 

outros. 

O medicamento 

falhará nesta fase 

se não apresentar 

eficácia no 

tratamento da 

doença alvo, se 

não for bem 

tolerado pelos 

pacientes ou se a 

relação 

custo/benefício não 

for favorável.  

 

Fase 

IV 

Também conhecido 

por farmacovigilância. 

Estudo realizado após 

o registro, durante a 

comercialização do 

medicamento. 

- Detecção de eventos 

adversos pouco frequentes ou 

ainda não esperados; 

- Identificação de estudos 

adicionais identificados como 

necessários pela organização. 

O medicamento 

falhará nesta fase 

caso seja 

necessária alguma 

intervenção 

oportuna na 

comercialização do 

medicamento, 

devido à efeitos 

maléficos ou riscos 

não identificados 

anteriormente. 

Quadro 1 – Fases do Estudo Clínico 

Fonte: adaptado de VIEIRA et al. (2013), FISHER et al. (2015) e PORTAL ANVISA (2015). 

 

4ªD - Equivalência terapêutica: 

 

O conceito de equivalência terapêutica foi introduzido no Brasil com a criação 

de medicamentos genéricos e se dá por meio da comprovação da equivalência 
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farmacêutica e da bioequivalência, quando aplicável. Os estudos de equivalência 

terapêutica são realizados em um único lote específico, conhecido por biolote, que 

deve ser representativo ao lote industrial proposto a ser comercializado (VIEIRA et 

al., 2013). 

Segundo Brasil, RDC N° 60 (2014), biolote é o lote utilizado na comprovação 

de equivalência farmacêutica e bioequivalência. 

Segundo RUMEL (2006), a equivalência terapêutica pode ser comprovada por 

algumas formas descritas abaixo:  

1) ensaio clínico que comprove a eficácia e a segurança entre medicamento 

teste e medicamento referência;  

2) teste de biodisponibilidade relativa, no qual são comparadas as curvas 

farmacocinéticas do medicamento teste e do medicamento de referência 

(comprovação de bioequivalência);  

3) testes in vitro que comprovem equivalência farmacêutica, demonstrando as 

mesmas especificações farmacotécnicas dos medicamentos teste e referência. 

Existem medicamentos que são dispensados de estudos de 

biodisponibilidade relativa ou bioequivalência in vivo para o registro na ANVISA. 

Esses são os chamados bioisentos. Nesses casos o estudo in vivo é substituído por 

um estudo in vitro. A intercambialidade do medicamento é sustentada pelo simples 

cumprimento da equivalência farmacêutica. Os medicamentos considerados 

bioisentos encontram-se listados pela ANVISA na IN N°07, de 21 de agosto de 2014 

(ARAÚJO et al., 2010). 

 

4ªE - Equivalência Farmacêutica 

 

Trata-se de um conjunto de ensaios físico-químicos e, quando aplicável, 

microbiológicos e biológicos, que comprovará que dois medicamentos são 

equivalentes farmacêuticos. 

Segundo Brasil, RDC Nº 31 (2010): 
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Equivalentes farmacêuticos são medicamentos que possuem mesma forma 

farmacêutica, mesma via de administração e mesma quantidade da mesma 

substância ativa, [...] podendo ou não conter excipientes idênticos, desde 

que bem estabelecidos para a função destinada. 

A figura abaixo evidencia a restrição deste estudo, onde a comprovação de 

equivalência farmacêutica implica que não deve haver resultados de inferioridade 

nem de superioridade, dentro da variação pré-estabelecida, de um medicamento em 

relação ao outro (teste e referência) (YOSHIDA, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ªF – Bioequivalência 

 

Bioequivalência é a comprovação de que a biodisponibilidade do 

medicamento teste não difere da biodisponibilidade do medicamento referência. A 

bioequivalência é comprovada através da administração de medicamentos na 

mesma dose molar, nas mesmas condições experimentais e que não apresentarem 

diferenças estatisticamente significativas em relação à biodisponibilidade (VIEIRA et 

al., 2013). 

Brasil, lei Nº 9787 (1999) define biodisponibilidade: 

Indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em 

uma forma de dosagem, a partir de sua curva concentração/tempo na 

circulação sistêmica ou sua excreção na urina.  

Figura 6 – Zona de Equivalência Farmacêutica 
Fonte: adaptado de YOSHIDA (2010) 
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A biodisponibilidade pode ser compreendida pela quantidade e a velocidade 

na qual um IFA é absorvido, a partir de uma forma farmacêutica, e se torna 

disponível no local de ação (MONTPART e MARTÍN, 2002). 

Os estudos de bioequivalência são necessários nas seguintes situações: pós-

registro para alteração de forma farmacêutica para uma diferente da utilizada nos 

testes clínicos, alterações significativas na produção do medicamento, teste de novo 

medicamento genérico em comparação ao referência (ARAÚJO et al., 2010). 

Os estudos de bioequivalência são utilizados como uma ferramenta para 

demonstrar que um medicamento genérico tem a mesma eficácia terapêutica que 

um medicamento inovador de referência, existindo então a possibilidade do uso 

alternativo deste. Com este estudo, evita-se a realização de novos estudos clínicos, 

que são muito mais complexos e custosos (MONTPART e MARTÍN, 2002). 

Segundo Montpart e Martín (2002), existem 3 conclusões que se pode chegar 

a partir de um estudo de bioequivalência: 

- medicamentos teste e referência são absorvidos em quantidade iguais e em 

iguais velocidades de absorção: são bioequivalentes. 

- medicamentos teste e referência são absorvidos em quantidade iguais, mas 

não em velocidades de absorção: este resultado não implica que não são 

bioequivalentes, serão necessários estudos complementares em relação ao 

fármaco. 

- medicamentos teste e referência não são absorvidos em quantidade iguais: 

este resultado evidencia que os medicamentos testados não são bioequivalentes. 

 

4ªG - Biodisponibilidade Relativa 

 

A biodisponibilidade relativa é o quociente entre a biodisponibilidade de um 

medicamento teste e um referência, ou seja, uma biodisponibilidade relativa igual a 1 

representa 100%, o que significa que os 2 medicamentos comparados foram 

absorvidos na mesma extensão (ARAÚJO et al., 2010). 

O quadro 2 faz uma comparação de definições de últimos estudos citados. 
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Conceito Definição 

Equivalência Farmacêutica Medicamentos que contem a mesma quantidade de IFA, na 

mesma forma farmacêutica. Não implica necessariamente em 

bioequivalência, pois pequenas modificações nos excipientes 

ou no processo de fabricação podem conduzir a uma 

dissolução/absorção do IFA mais rápida ou mais lenta. 

Biodisponibilidade Velocidade e quantidade em que o IFA é liberado de sua forma 

farmacêutica e é absorvido alcançando a corrente sanguínea, 

resultando na disponibilidade no seu local de ação e exercendo 

seu efeito terapêutico 

Bioequivalência Dois medicamentos são bioequivalentes se são equivalentes 

farmacêuticos e se a sua biodisponibilidade após a 

administração na mesma dose é similar, tal como seus efeitos, 

tanto para segurança quanto para eficácia. 

Intercambialidade Um medicamento teste poderá ser intercambiável com um 

referência se: 

- tiver a mesma composição quantitativa e qualitativa do IFA 

- tiver a mesma forma farmacêutica 

- for bioequivalente 

Se forem intercambiáveis, o medicamento teste poderá, por lei, 

ser uma alternativa ao referência. 

Equivalência terapêutica Um medicamento é um equivalente terapêutico a outro se 

contem o mesmo IFA e se, clinicamente, demonstra a mesma 

segurança e eficácia. 

Na prática, os estudos de bioequivalência são o método mais 

apropriado para comprovação de equivalência terapêutica entre 

dois medicamentos. 

Quadro 2 – Estudos para Comprovação de Eficácia e Segurança 

Fonte: adaptado de MONTPART e MARTÍN (2002) 

 

O quadro 3 apresenta os estudos supracitados e sua relação com a 

equivalência terapêutica. 
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Quadro 3 – Equivalência Terapêutica 

Fonte: adaptado de MONTPART e MARTÍN (2002) 

 

5ª etapa: REGISTRO 

 

Antes da comercialização do medicamento, uma série de documentos 

relatados na RDC N° 60, de 10 de outubro de 2014 devem ser enviados à ANVISA, 

além de formulários de petição devidamente preenchidos. A ANVISA fará a análise 

administrativa e técnico-científica da documentação e avaliará a eficácia, segurança 

e a qualidade do medicamento. Sendo aceita a documentação, o registro é deferido. 

Observando alguma pendência no registro, a ANVISA coloca o item em exigência 

para que a organização faça a devida correção (VIEIRA et al., 2013). 

Segundo Rumel (2006), a aprovação de um registro de medicamento pela 

ANVISA está baseada em três itens principais: segurança, eficácia e qualidade. 

 

6ª etapa: TRANSFERÊNCIA DA TECNOLOGIA 

 

Após a obtenção do registro, a tecnologia desenvolvida pelo projeto deve ser 

transferida para as áreas de produção em larga escala. 

O sucesso desta etapa está totalmente baseado no conhecimento adquirido 

na fase de projeto. Compreende a transferência da etapa de lotes de bancada e 

Equivalência 
Farmacêutica 

Biodisponibilidade 
similar 

Bioequivalência 

Intercambialidade 

Equivalência 
Terapêutica 

- Mesma 
quantidade de IFA 
- Mesma forma 
farmacêutica 

- Absorvidos em 
quantidades iguais 
- Absorvidos em 
velocidades iguais 

+ = 
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lotes pilotos para lotes industriais (VIEIRA et al., 2013). 

 

Pós- Registro: REDESENVOLVIMENTO E ALTERAÇÕES 

 

Eventualmente, após o registro, podem ser observadas necessidades de 

alterações pós-registro, o que poderá gerar a necessidade de um redesenvolvimento 

no medicamento já registrado, pois ao longo do tempo um produto pode sofrer 

modificações, as quais devem ser comunicadas à ANVISA, que analisará a 

modificação e poderá autorizar ou não (NISHIOKA, 2006). 

Essas alterações pós-registro podem ser necessárias para mudança ou 

inclusão de um novo local de fabricação, mudança de excipientes, alterações de 

embalagem e rotulagem, desenvolvimento de novas formas farmacêuticas, novas 

concentrações, novas indicações terapêuticas, ampliações de indicação, correção de 

eventuais problemas produtivos, melhoria de processo, entre outros (NISHIOKA, 

2006). 

Essas alterações pós-registro atualmente são regidas pela RDC N° 48, de 

2009. Caso a organização tenha perdido o registro de um medicamento, será 

necessário o pedido de um registro novo para a ANVISA, como se fosse um novo 

medicamento, regido pela RDC N° 60 de 2014. 

Tais mudanças apesar de serem uma oportunidade para melhoria geral do 

processo, bem como para a aquisição de conhecimento adicional em relação ao 

produto, demandam custos geralmente não planejados. 

Para este trabalho, consideraremos redesenvolvimentos como projetos de 

produtos que a empresa em estudo já teve ou tem registro na ANVISA, dessa forma, 

poderão seguir a RDC 48, de 2009, caso o registro ainda esteja vigente, ou a RDC 

60, de 2014, caso o registro tenha sido perdido. Nesse último caso, para a ANVISA, 

é necessário todo o processo de registro como o de um medicamento novo. 
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2.2.4. Gestão de Processos e Qualidade no Desenvolvimento de Medicamentos 

 

A gestão e melhoria de um processo consiste na eliminação de uma ou mais 

causas fundamentais de deficiências na performance de uma organização, que 

possam estar impactando em sua eficiência. (POKHARKAR et al., 2010). Uma 

melhor compreensão e controle de processos são vitais para minimizar o 

desperdício de produto devido às falhas de fabricação e para produzir um produto 

com a qualidade desejada (CHAROO et al., 2012). As abordagens inovadoras, tais 

como programas de gestão da qualidade, medições de gestão de processo, 

ferramentas da qualidade podem ser adotados para melhorar a qualidade do 

desenvolvimento de um medicamento. Compreender a relação entre materiais 

críticos e atributos de processos críticos trará um adequado controle de processos e, 

por consequência a melhoria contínua (CHAROO et al., 2012). 

 Design space é considerado o espaço no qual a qualidade do produto pode 

ser construída, dessa forma, quanto mais amplo for este espaço, mais robusto e 

flexível será o processo para acomodar variações. Uma adequada gestão de riscos, 

definição de um delineamento experimental multivariado, busca de informações na 

literatura e experiência prévia do pesquisador contribuem para a definição de um 

design space mais amplo (CHAROO et al., 2012). 

 Atualmente há um projeto especial que reúne autoridades regulatórias da 

Europa, Japão, Estados Unidos e profissionais experts da indústria farmacêutica em 

três diferentes regiões, para discutir aspectos científicos e técnicos do registro de 

medicamentos. Este projeto é o International Conference on Harmonization of 

technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use (ICH). O 

objetivo deste grupo é o uso mais eficiente dos recursos humanos, animais e 

materiais e a remoção de atrasos desnecessários no desenvolvimento de novos 

medicamentos que sejam eficazes, seguros, de qualidade e em acordo com as 

exigências regulatórias de saúde pública (HALEEM et al., 2014). O ICH cria 

guidelines, guias de orientações, e os divide em quatro tópicos: qualidade, 

segurança, eficácia e multidisciplinaridade (ICH, 2015). Na categoria qualidade, há 

um tópico relacionado ao desenvolvimento farmacêutico (Q8), o qual traz a premissa 

de qualidade do produto desde a sua concepção, fase de projeto (quality by design – 

qualidade por concepção), onde a qualidade de um produto deve ser construída em 
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seu desenvolvimento e não testada após desenvolvido (ICH Q8, 2009). 

 Segundo Moretto e Calixto (2011) a noção de qualidade no meio 

farmacêutico passou por 3 etapas: 

1ª – Noção de qualidade analisada, onde a qualidade se dava ao fim da produção 

através de análises comprobatórias; 

2ª – Noção de qualidade fabricada, onde a qualidade se dava pelo estabelecimento 

de um processo validado, através do qual se acreditava produzir um produto de 

qualidade; 

3ª – Noção de qualidade concebida, surgida no final do século XX, onde a premissa 

básica é de que um produto mal projetado dificilmente terá qualidade, mesmo que 

produzido e analisado com qualidade. Essa premissa é o embasamento do Quality-

by-Design (QbD). 

 Nos EUA, a Food and Drug Administration (FDA) vem promovendo o uso 

desta ferramenta QbD como um método para acelerar o desenvolvimento de 

medicamentos e criar sistemas de produção mais eficazes (SNEE, 2011). 

 Snee (2011) traz o Quality-by-Design como uma abordagem sistemática 

para o processo de desenvolvimento de produtos, baseada em gestão de riscos, que 

enfatiza a compreensão do produto e do processo e o controle de processo.  

Seguindo esta abordagem, é possível concluir que se o processo de 

desenvolvimento for devidamente controlado, o medicamento terá qualidade por 

concepção, sendo assim, um medicamento de qualidade por toda a sua vida útil. 

 

2.3. Ferramentas da Qualidade 

 

Cesconeto et. al. (2014) relacionou no quadro 4, conceitos de qualidade 

descritos por especialistas. 
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Autor / ano Conceito 

Feigenbaum  / 
1951 

Qualidade é uma determinação do cliente, não uma determinação da 
engenharia, uma determinação de marketing ou uma determinação do 
gerenciamento geral. É baseada na experiência real do consumidor com o 
produto em serviço. 

Juran / 1964 Qualidade é a adequação ao uso. 

Crosby / 1979 Qualidade é a conformidade com os requisitos do cliente 

Thomaz / 2001 

Qualidade é o conjunto de propriedades de um bem ou serviço que redunde 
na satisfação das necessidades dos seus usuários, com a máxima 
economia de insumos e energia, com a máxima proteção à saúde e 
integridade física dos trabalhadores na linha de produção com a máxima 
preservação da natureza. 

Slack, Chambers, 
Johnston / 2002 

Definem qualidade como, a consistência com conformidade e as 
expectativas dos consumidores, afirmam ainda que a qualidade é a 
adequação entre as expectativas dos consumidores e a percepção deles do 
produto ou serviço. 

Paladini / 2004 
O conceito da qualidade envolve múltiplos elementos, com diferentes níveis 
de importância. Centrar atenção exagerada em algum deles ou deixar de 
considerar outros pode fragilizar estrategicamente a empresa 

Carvalho et al / 
2005 

Qualidade é um termo que utiliza-se cotidianamente, mas se perguntarmos 
a diversas pessoas o seu significado, dificilmente chega-se a um consenso 

Quadro 4 – Conceitos de Qualidade 
Fonte: CESCONETO et. al. (2014) 

 

A partir do quadro 4, é possível perceber que o termo qualidade vem 

sofrendo evoluções ao longo do tempo, o que é atribuído às exigências cada vez 

mais rígidas de mercado. As organizações estão constantemente em busca de 

aprimoramento de seus processos e a adoção de sistemas de gestão oferece 

garantia de manutenção no mercado competitivo, através da melhoria da qualidade 

de seus processos (CESCONETO et. al., 2014). 

Segundo Jalilian et al. (2012), uma adequada gestão de processos tem um 

impacto positivo na melhoria contínua da organização. Para uma gestão eficaz de 

processos é necessária uma análise detalhada de resultados e indicadores de 

processo. É fundamental que a tomada de decisão seja realizada com precisão, 

baseada em fatos e dados reais e buscando analisá-los devidamente. Para isso, as 

ferramentas da qualidade são métodos eficazes e que tem apresentado resultados 

relevantes, pois propiciam a coleta, o processamento e a disposição clara das 

informações disponíveis, ou dados relacionados aos processos gerenciados dentro 

das organizações (MARIANI, 2005). 

Tari e Sabater (2003) desenvolveram um trabalho com as ferramentas da 

qualidade no qual obtiveram resultados indicativos de que as ferramentas da 

qualidade são componentes importantes para a gestão e enfatizaram a sua 
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importância para a obtenção de resultados de melhoria. De acordo com Dias e 

Saraiva (2004), as ferramentas da qualidade costumam ser o melhor caminho para 

implementação de melhorias. 

 Visando alcançar esses resultados para a otimização do processo de 

desenvolvimento de medicamentos da empresa alvo do estudo, este capítulo trará 

abaixo informações teóricas, levantadas sobre as ferramentas da qualidade 

passíveis de serem utilizadas nesta pesquisa. 

 

2.3.1. PDCA 

 

Segundo Mariani (2005), “o método PDCA é utilizado pelas organizações para 

gerenciar os seus processos internos de forma a garantir o alcance de metas 

estabelecidas, tomando as informações como fator de direcionamento das 

decisões”. 

Esse mecanismo prega que todos os processos devem ser continuamente 

estudados e planejados, ter suas mudanças controladas e implementadas e depois 

desses passos, deve-se realizar uma avaliação dos resultados obtidos (OLIVEIRA, 

2003). 

O ciclo PDCA é o modelo de gestão mais utilizado atualmente, aplicável a 

diversos sistemas e se refere às palavras em inglês Plan, Do, Check e Act, em 

português, planejar, executar, checar e agir, que estabelecidas em um ciclo como na 

Figura 7 funcionam como uma engrenagem para a melhoria contínua (ANDRADE, 

2003). 

Segundo Lau (2015), a popularidade do PDCA se deve à facilidade de 

aplicação e abordagem lógica, porém, durante a utilização, três questões devem ser 

constantemente avaliadas: 

1- O que precisa ser feito? 

2- Como saberemos que a mudança é realmente uma melhoria? 

3- Quais mudanças poderemos fazer para resultar em melhoria? 
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O ciclo é dividido em 4 etapas: 

 - PLANEJAR:   

Esta etapa é a mais importante, pois é o início do ciclo, de onde 

desencadeará todo o processo de melhoria contínua (ANDRADE 2003).  

Nesta fase é onde devem ser definidos os planos de ação, onde serão 

definidos o que se pretende, qual é o objetivo, e qual metodologia se pretende 

utilizar para se atingir esses objetivos. 

Esse planejamento envolve a definição de objetivos, estratégias e ações, os 

quais devem ser claramente quantificáveis (metas) (PACHECO et al., 2009). 

Essa etapa é de estudo do processo e planejamento do seu aprimoramento 

(OLIVEIRA, 2003). 

 

- EXECUTAR:  

Segundo Pagani (2009), esta fase consiste na execução do que foi planejado 

na etapa anterior. 

Nesta etapa também está incluída a capacitação da organização e dos 

colaboradores para a execução do que foi planejado, consistindo assim em 

treinamento individual e organizacional (PACHECO et al.., 2009). No entanto, é 

importante salientar que ações relativas à capacitação, tal como treinamentos, 

devem ser executadas inicialmente, já que um colaborador que não esteja 

devidamente preparado, dificilmente executará com eficácia as ações previstas no 

Figura 7 – Ciclo PDCA 
Fonte:  QUALIDADE BRASIL (2015) 
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plano de ação (ANDRADE, 2003). 

 

- CHECAR:  

Nesta etapa os resultados obtidos na etapa anterior (Do) deverão ser 

analisados minuciosamente, identificando quais ações foram eficazes e quais não 

obtiveram a eficácia desejada (ANDRADE, 2003).  

Trata-se de uma etapa de coleta de dados e comparação entre o que foi 

planejado na primeira etapa (PLAN) e o que foi obtido na segunda etapa (DO). A 

diferença entre estes constituirá subsídios para a próxima etapa (PACHECO et al., 

2009). 

 

- AGIR 

Esta última etapa consiste na padronização das ações executadas na etapa 

anterior (ANDRADE, 2003). Segundo Pacheco et al. (2009), consiste no processo de 

implementação das ações corretivas necessárias que foram identificadas na fase 

anterior, de modo a não obter os mesmos resultados indesejados novamente. 

Pacheco et al. (2009) também traz que esta etapa propiciará a criação de novos 

conhecimentos e a atualizações do padrão. 

 

Esse ciclo deve ser contínuo e indefinidamente desenvolvido, a fim de que 

depois de uma volta inteira, possa novamente ser utilizado para uma nova melhoria, 

permitindo que o processo evolua continuamente e não fique estagnado (OLIVEIRA, 

2003). 

O processo de melhoria contínua pode ser caracterizado por esforços 

sistemáticos e iterativos, os quais poderão impactar positivamente ou negativamente 

no desempenho da organização. O processo é sistemático porque é estruturado nas 

quatro etapas descritas anteriormente e é iterativo porque deve ser realizado 

continuamente de forma a estar sempre melhorando. O ciclo PDCA é uma 

metodologia que permite que os esforços de melhoria sejam sistemáticos e iterativos 

(ATTADIA e MARTINS, 2003). 
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2.3.2. MASP 

 

O método de análise e solução de problemas (MASP) é o método mais 

popular no Brasil, derivado do já conhecido ciclo PDCA. O MASP é sistemático, 

estruturado, prescritivo e visa solução de problemas e obtenção de resultados 

otimizados. O MASP não é a solução para o problema, ele prescreve como o 

problema deve ser resolvido (ORIBE, 2008). 

 Essa metodologia se utiliza das ferramentas da qualidade, entre elas o PDCA, 

para efetuar a identificação, análise e solução de problemas. É constituído por uma 

sequência de oito fases, descritas abaixo, que podem ser alinhadas às etapas ao 

ciclo PDCA (CAMPOS, 2004), conforme quadro 5: 

Ciclo Fases do MASP Objetivo 

P 

Identificação do 

Problema 

Definir claramente o problema e reconhecer 

sua importância 

Observação 

Investigar as características específicas do 

problema com uma visão ampla e sob vários 

pontos de vista 

Análise Descobrir as causas fundamentais 

Plano de Ação 
Conceber um plano para bloquear as causas 

fundamentais 

D Ação Bloquear as causas fundamentais 

C Verificação Verificar se o bloqueio foi efetivo 

A 

Padronização 
Prevenir contra o reaparecimento do 

problema 

Conclusão 
Recapitular todo o processo de solução do 

problema para trabalho futuro 

Quadro 5 – Fases do MASP 

Fonte: CAMPOS (2004) 
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Fase 1 – Identificação do problema:  

A identificação do problema deve ser o início do processo de implementação 

do MASP, já que, se o problema for devidamente identificado, facilitará o 

desenvolvimento do trabalho e encurtará o tempo para a obtenção do resultado 

(ORIBE, 2008). Segundo Campos (2004), o objetivo desta fase é a clara definição 

do problema e a identificação de sua importância para o processo. 

 

Fase 2 – Observação:  

O objetivo desta fase é a investigação completa do problema e a coleta da 

maior quantidade possível de dados acerca deste (CAMPOS, 2004). Oribe (2008) 

traz que esta fase é importante para o levantamento e a organização das 

informações do problema, o que é fundamental para o sucesso da terceira fase. 

A equipe deve se questionar qual é o problema que estão tentando resolver e 

se este problema é baseado em dados atuais. Esta avaliação se propõe a 

desenvolver uma sólida compreensão do estado atual da organização em relação ao 

problema e suas conseqüências (LAU, 2015). 

 

Fase 3 – Análise:  

Segundo Campos (2004), o objetivo desta fase é determinar as causas 

fundamentais do problema.  

Quando as causas do problema não são devidamente identificadas, tempo e 

dinheiro acabam sendo desperdiçados em várias tentativas frustradas de solução 

(ORIBE, 2008). 

 

Fase 4 – Plano de Ação:  

O objetivo desta fase é o planejamento das ações de bloqueio (LUNA, 2013). 

Deve ser elaborado um plano de ação que identifique as ações e suas devidas 

responsabilidades e prazos para a implementação da correção ao problema (ORIBE, 

2008). Segundo Campos (2004), essa fase deve ser dividida em duas, onde na 

primeira, será definida a estratégia de solução do problema a ser seguida e, na 
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segunda, devem ser definidas as ações necessárias ao bloqueio e correção da 

causa problema.  

 

Fase 5 – Ação:  

Nesta fase as ações planejadas na fase anterior devem ser executadas 

(ORIBE, 2008) com o objetivo de bloquear as causas fundamentais do problema 

(CAMPOS, 2004). Segundo Oribe (2008), a preocupação nesta fase é o 

acompanhamento das ações planejadas, visando garantir que todas elas sejam bem 

executadas. 

 

Fase 6 – Verificação:  

Segundo Campos (2004), o objetivo desta fase é a verificação da efetividade 

da correção ao problema, através de uma comparação do resultado obtido na fase 5 

com o que havia sido planejado na fase 4. Esta efetividade da correção é a 

ocorrência de duas condições conjuntas: o alcance das metas estabelecidas nos 

resultados e a ausência de efeitos secundários negativos ou indesejáveis (ORIBE, 

2008). 

 

Fase 7 – Padronização:  

O objetivo desta fase é a prevenção contra a reincidência do problema 

(LUNA, 2013). Segundo Oribe (2008), além de ações para padronização, deve-se 

monitorar também nesta fase, por meio de ferramentas da qualidade, se realmente o 

padrão está sendo adotado. 

 

Fase 8 – Conclusão:  

O objetivo desta fase é o encerramento do processo e, quando necessário, 

planejamento de possíveis trabalhos futuros (LUNA, 2013) para causas 

remanescentes do problema (ORIBE, 2008). O método se encerra nesta fase de 

reflexão sobre o desempenho da equipe na utilização do método e das ferramentas 

de solução de problemas, e procurando identificar possíveis melhorias no 
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comportamento ou nas habilidades que poderiam aumentar a performance em novas 

aplicações para outros problemas (ORIBE, 2008). 

 

Conforme descrito, o MASP é um método de solução de problemas concebido 

de forma ordenada, composto de passos e predefinidos destinado à análise das 

causas, determinação e planejamento de um conjunto de ações que constituem uma 

solução para um problema, além da verificação do resultado da solução e, por 

último, disseminação de aprendizado decorrido de sua aplicação (ORIBE, 2008). 

Campos (2004) cita as principais vantagens do uso do MASP: 

- Possibilidade das pessoas envolvidas no processo compreenderem a importância 

da qualidade através das soluções de problemas;  

- Geração de benefícios em termos da qualidade, custos e segurança;  

- Identificação das habilidades de liderança, atrelada à gestão de pessoas. 

 

2.3.3. Brainstorming 

 

O brainstorming foi desenvolvido por Alex F. Osborn em 1930 é uma 

ferramenta da qualidade que busca a geração de ideias para um determinado fim, a 

partir da criatividade de um grupo multidisciplinar e, assim, se utilize das diferenças 

em seus pensamentos e ideias para chegar a um denominador comum eficaz e com 

qualidade (SCARTEZINI, 2009). 

A idéia desta ferramenta é a estimulação de uma “tempestade de ideias” e, 

deve priorizar a quantidade de ideias e não a qualidade (BEHR et al., 2008). 

Segundo Luna (2013) e Scartezini (2009), durante o processo, as seguintes 

regras devem ser seguidas: 

 

- Não se deve criticar nenhuma idéia, de modo a não inibir os participantes; 

- Apresentar as ideias que vierem à mente, visando a criatividade dos participantes; 

- Gerar o maior número possível de ideias, pois quanto maior o número, maior a 
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chance de ideias inovadoras; 

- Seleção das ideias relevantes, visando a combinação e o aperfeiçoamento de toda 

informação recebida; 

- Exposição do resultado aos participantes. 

Paulus et al. (2011) observou que a sessão de brainstorming, mesmo que 

uma de suas regras seja a quantidade em detrimento da qualidade, acaba gerando 

as boas ideias necessárias, cumprindo o objetivo desta ferramenta. 

 

2.3.4. Brainwriting 

 

Os princípios adotados para o brainwriting são os mesmo do brainstorming, 

com a diferença de serem na forma escrita, e não verbal (LUNA, 2013), trazendo 

ordem e calma ao processo (SCARTEZINI, 2009). 

 Paulus et al. (2015) descreve o brainwriting como um procedimento pouco 

utilizado em contextos organizacionais, e os participantes costumam achar a 

ferramenta estranha inicialmente, porém, traz o brainwriting como  uma ferramenta 

mais efetiva do que o brainstorming, pois evita o bloqueio produtivo causado por 

reuniões. 

 

2.3.5. Matriz de Priorização GUT 

 

Essa matriz traz uma interessante metodologia para priorização de 

problemas, pois é baseada em medidas ou observação subjetivas (SCARTEZINI, 

2009). 

As letras “GUT” são formadas pelas iniciais das palavras gravidade, urgência 

e tendência. Dessa forma, a matriz consiste na análise abaixo: 

 

- G (Gravidade): impacto do problema nas operações e pessoas envolvidas; 

- U (Urgência): a brevidade necessária para a resolução do problema 
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- T (Tendência): apresentação de melhora ou piora do problema. 

(BEHR et al., 2008) 

Nessa matriz, devem ser avaliados cada um dos itens segundo o quadro 6 e 

atribuídos scores para cada item. Esses scores obtidos devem ser multiplicados de 

modo a obter a nota final do problema. A partir dessa nota final é organizada a 

matriz de priorização, sendo o problema prioritário aquele que obtiver a nota mais 

alta (ver quadro 7).  

 

Quadro 6 – Quadro de Valores - Matriz de Priorização GUT 

Fonte: SCARTEZINI, 2009 

 

Exemplo de utilização da matriz GUT: 

 

 

 

 

 

Quadro 7 – Exemplo de utilização da Matriz de Priorização GUT 

Fonte: SCARTEZINI, 2009 
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2.3.6. Diagrama de Pareto 

 

O diagrama de Pareto permite dividir um problema grande em alguns 

problemas menores, mais fáceis de resolver. Também permite priorizar problemas a 

serem tratados e o estabelecer de metas concretas e tangíveis (CAMPOS, 2004). 

O diagrama de Pareto é uma metodologia utilizada para priorização de 

problemas, através de uma ordem hierárquica de importância. A metodologia 

determina que dois grupos de causas devem ser estabelecidos, onde uma grande 

quantidade de causas (ordem de 80%) contribui muito pouco (ordem de 20%) para 

os efeitos observados, este grupo é denominado “maiorias triviais”, e uma pequena 

quantidade de causas (ordem de 20%) contribui de forma preponderante (ordem de 

80%) para os efeitos observados, este grupo é denominado “minorias essenciais” 

(SCARTEZINI, 2009). 

O diagrama de Pareto é um gráfico de colunas arranjadas, em ordem 

decrescente de altura, onde a primeira coluna trata-se do item de maior freqüência, 

causa principal do problema. O gráfico apresenta as informações de maneira a 

permitir a concentração dos esforços para melhoria nas áreas onde os maiores 

ganhos podem ser obtidos (LEUSIN et al., 2013). 

O diagrama é utilizado visando priorizar a utilização dos recursos, 

direcionando as atenções para causas mais críticas (GUPTA e KUMAR, 2014). 

Esta metodologia traz que a melhoria deve ser iniciada a partir da causa mais 

importante, apresentada do lado esquerdo e, a partir de então, seguindo para o lado 

direito. O diagrama definirá apenas o fator mais frequente na análise e não 

necessariamente o mais importante (SCARTEZINI, 2009). A figura 8 traz um 

exemplo de utilização do Diagrama de Pareto.  
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Figura 8 – Exemplo de utilização do Diagrama de Pareto 

Fonte: SCARTEZINI (2009) 

 

 

2.3.7. Diagrama de Causa e Efeito (“Espinha de peixe” / Diagrama de Ishikawa) 

 

 O objetivo desta ferramenta é a determinação das causas de problemas 

(BEHR et al., 2008). Permite que a equipe entenda e visualize através do gráfico, as 

muitas causas que contribuem para o efeito final (LAU, 2015). 

Trata-se de um diagrama em esquema que permitirá a visualização do efeito 

estudado e suas principais causas, através do mapeamento de fatores negativos 

que afetam um problema ou resultado desejado. No desenho do esquema, cada 

ramo ou raiz é pré-definido, conforme figura abaixo (SCARTEZINI, 2009). 
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Scartezini (2009) descreveu cada raiz conforme abaixo: 

 

Mão de obra – inclui os aspectos relacionados as pessoas e a sua forma de 

trabalho; 

Material – inclui os aspectos relacionados a insumos e matérias primas; 

Máquina – são os aspectos relativos aos equipamentos; 

Medição – inclui a adequação e a confiança nas medidas como aferições, 

escalas, etc.; 

Meio ambiente – são as condições ou aspectos ambientais que possam 

afetar o processo; 

Método – referem-se os procedimentos, rotinas e técnicas utilizadas. 

 

Segundo Gupta e Kumar (2014), o diagrama é largamente utilizado para 

analisar informações obtidas de uma sessão de Brainstorming.  

O diagrama amplia a visão do negócio e facilita a análise do ambiente, dessa 

forma, facilitará a proposição de melhorias (BEHR et al., 2008). 

 

Figura 9 – Diagrama de Ishikawa 
Fonte: TERNER (2008) 
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2.3.8. Análise dos Cinco Por quês 

 

 Essa análise possui uma metodologia bem simplificada. Seu objetivo é 

determinar a causa raiz de um problema e, para isso, se realizam 5 iterações do 

porquê daquele problema (SCARTEZINI, 2009). 

 O questionamento deve ser realizado seguidamente e sempre em relação à 

resposta obtida no porquê anterior, conforme figura 10 (TERNER, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

O quadro 8 traz um exemplo de aplicação desta análise: 

Figura 10 – Análise dos Cinco Por Quês 
Fonte: LAU (2015) 
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Quadro 8 – Exemplo de utilização da análise dos Cinco Por Quês 

Fonte: TERNER (2008) 

 

 Os “por quê” devem ser perguntados aos responsáveis ou colaboradores com 

experiência no processo que está sendo examinado, o que fará com que as 

respostas para o problema sejam evidenciadas. Pode ser necessário ultrapassar o 

limite de cinco por quês até que a causa raiz do problema seja identificada. Esse 

processo possibilitará uma economia de tempo para a equipe, que dedicará seus 

esforços à estratégia possivelmente mais eficaz para a solução do problema (LAU, 

2015). 

 

2.3.9. 5W2H 

 

Um dos objetivos desta ferramenta é estabelecer ações corretivas e 

prioridade para o desenvolvimento e implementação dos trabalhos, pois funciona 

como um plano de ação simplificado: é uma ferramenta poderosa, que está à 

disposição de todos os colaboradores da organização (MARIANI, 2005). 

O nome da ferramenta (ver figura 11) é composto por 5W, que correspondem 

às palavras de origem inglesa e suas respectivas traduções: 

 

- What: O que? 

- When: Quando? 
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- Why: Por quê? 

- Where: Onde?  

- Who: Quem? 

 

E o 2H: 

 

- How: Como? 

- How Much: Quanto custa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a utilização desta ferramenta, quando se depara com determinada 

tarefa, deve-se perguntar a si mesmo cada uma destas expressões e escrever as 

respostas. Este método auxiliará na melhoria da determinação de responsabilidades 

dentro de um processo e a delinear, de maneira gerencial, o desenvolvimento dos 

projetos (BEHR et al., 2008). 

Figura 11 – 5W2H 
Fonte: BARRETTO (2013) 
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3 – METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

3.1. Considerações Iniciais e Classificação da Pesquisa 

 

Este capítulo apresenta a metodologia para o desenvolvimento desta 

pesquisa. Serão mostrados os ciclos da pesquisa, bem como o método e as 

ferramentas a serem utilizadas para alcançar os objetivos descritos no capítulo 1. 

Esta pesquisa terá abordagem qualitativa, a qual é feita em cenários naturais, 

gera dados descritivos, e tem objetivo de compreender um processo que está 

ocorrendo e seus resultados naturais. Para isso, busca resultados a partir das 

percepções e experiências dos participantes (CRESWELL, 2007). 

A razão de produzir esta pesquisa com abordagem qualitativa é explicada por 

Creswell (2007), que traz como uma das principais vantagens de um estudo 

qualitativo, o fato de também ser exploratório, pois ainda que não haja muitas 

informações sobre o tópico em estudo, o pesquisador buscará construir um 

entendimento baseado nas idéias dos participantes. 

Vergara (2003) propõe classificar uma pesquisa em relação a dois aspectos: 

quanto aos fins e quanto aos meios. Dessa forma, para esta pesquisa, tem-se a 

seguinte classificação: 

- Quanto aos fins, como pesquisa explicativa, pois visa esclarecer quais são as 

causas da grande quantidade de projetos de redesenvolvimento de medicamentos 

na indústria farmacêutica pública alvo do estudo, e como pesquisa aplicada, pois, 

além de esclarecer as causas da grande quantidade de projetos de 

redesenvolvimento, o objetivo principal da pesquisa é delinear propostas de ações 

corretivas para este problema. 

- Quanto aos meios de investigação, como pesquisa bibliográfica e como estudo de 

caso (documental e de campo), pois conforme abordado no capítulo 1, item 1.7, a 

estrutura metodológica adotada para esta pesquisa possui duas vertentes que se 

complementam: teórica e empírica. A pesquisa teórica realizada será aplicada na 

pesquisa empírica e validará ou modificará os resultados obtidos. Os próximos itens 

deste capítulo detalharão as pesquisas teórica e empírica. 
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3.2. Pesquisa Teórica 

 

 A vertente teórica desta pesquisa corresponde à revisão bibliográfica 

apresentada no Capítulo 2. A revisão bibliográfica consiste em estudos que analisam 

a produção bibliográfica sobre determinado assunto durante um período de tempo 

específico, evidenciando novas idéias, métodos que possuem maior ou menor 

ênfase na literatura (NORONHA e FERREIRA, 2000). 

Segundo Vergara (2003), pesquisa bibliográfica é o estudo sistemático 

desenvolvido através do material acessível ao público em geral (bases de artigos 

científicos, livros, revistas, entre outros). 

A pesquisa bibliográfica fornece estrutura para o estabelecimento da 

importância do trabalho e, ao mesmo tempo, gera um padrão para comparação dos 

resultados obtidos (CRESWELL, 2007).  

Dessa forma, na pesquisa teórica (capítulo 2) foi abordada a fundamentação 

teórica sobre o medicamento, bem como os aspectos relacionados ao processo 

básico de desenvolvimento de um medicamento numa indústria farmacêutica no 

Brasil e os aspectos legais envolvidos. Também foram abordados os aspectos 

teóricos relativos à qualidade de medicamentos, conceitos e princípios ligados às 

ferramentas da qualidade e metodologias de gestão de processos passíveis de 

serem utilizadas na pesquisa. 

Conforme concluído no levantamento bibliométrico, não há muitos artigos 

publicados relacionando gestão de processos a desenvolvimento de medicamentos 

ou a ferramentas da qualidade. Dessa forma, para esta revisão bibliográfica, foram 

utilizados artigos de bases científicas, dissertações e teses de cursos relacionados à 

gestão da qualidade, gestão de processos e desenvolvimento farmacêutico, 

literaturas já consagradas na área, bem como legislações específicas relacionadas 

ao desenvolvimento de medicamentos no Brasil. 
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3.3. Pesquisa Empírica 

 

A vertente empírica desta pesquisa corresponde ao estudo de caso a ser 

desenvolvido, onde haverá pesquisa documental e de campo. Segundo Yin (2001), 

um estudo de caso faz uma investigação empírica de um fenômeno dentro do seu 

contexto da vida real. Neste caso, variadas fontes de evidência são utilizadas de 

modo a melhor compreender os limites entre o fenômeno e o contexto.  

Uma pesquisa de campo abrange a aplicação de entrevistas, testes e 

reuniões como evidências, a fim de se obter informações acerca do fenômeno 

estudado. Já uma pesquisa documental é a investigação de evidências realizada em 

documentos conservados em órgãos públicos e privados de qualquer natureza 

(VERGARA, 2003). 

O estudo de caso é particularmente útil para fornecer informações sobre 

condições que não podem facilmente ser estudadas de outra maneira, dessa forma, 

tendem a levar os pesquisadores a desenvolverem hipóteses que poderão ser 

testadas por meio de outros métodos (COZBY, 2003). Segundo Yin (2001), um 

estudo de caso pode ser múltiplo quando o mesmo estudo apresenta mais de um 

caso único. A pesquisa empírica deste trabalho será um estudo de caso múltiplo, 

pois dentro do mesmo caso, existem diversos projetos de redesenvolvimentos a 

serem estudados. 

A grande vantagem de um estudo de caso múltiplo se deve à maior amplitude 

de estudo, o que atribui aos seus resultados, maior confiabilidade. Considera-se que 

seus resultados sejam mais convincentes. A grande desvantagem está atribuída à 

maior demanda de tempo e recursos exigida pela condução de um estudo de caso 

múltiplo (YIN, 2001). 
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3.3.1. O método 

 

O estudo de caso a ser realizado estudará a aplicação do método de análise 

e solução de problemas (MASP) no processo de desenvolvimento de medicamentos 

da empresa alvo do estudo. 

O MASP é constituído por oito fases já descritas no item 2.3.2 deste mesmo 

trabalho e pode ser aplicado tanto para manutenção, quanto para a melhoria do 

padrão de qualidade (BARRETTO, 2013). Mesmo que o problema e suas causas já 

sejam conhecidos pela organização, a aplicação do MASP é importante como 

aprendizado, já que é feita a transferência do conhecimento existente para aqueles 

incumbidos da análise e identificação da solução necessária à melhoria do processo 

(ORIBE, 2008). 

Dessa forma, o MASP foi escolhido por ter sido relatado por Barretto (2013), 

Ferreira et al. (2010), Oribe (2008), Leusin et al. (2013), Campagnaro et al. (2008) e 

Rocha et al. (2011) como simples de ser aplicado, útil e eficaz para os diferentes 

problemas descritos. Além disso, sua aplicação é recomendada a problemas que 

apresentem comportamentos históricos (ORIBE, 2008), como é o caso do processo 

de desenvolvimento de medicamentos. 

Os ciclos desta pesquisa (descritos no item 3.3.3) foram determinados a partir 

da sequência prevista pelo MASP, alinhado ao PDCA (ver quadro 6 deste trabalho). 

Porém, este trabalho está limitado à fase de planejamento do PDCA, o que 

corresponde às fases de Identificação do problema, Observação, Análise e Plano de 

Ação no MASP. As demais fases não serão realizadas.  

 

3.3.2. Caracterização da empresa 

 

A empresa alvo do estudo de caso é uma indústria farmacêutica pública, 

também conhecida por laboratório oficial, que atende a demandas do ministério da 

saúde. Produz medicamentos que são entregues à população através do Sistema 

Único de Saúde (SUS), para atender aos programas de saúde do governo e 

demandas emergenciais. 
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Atualmente, a empresa produz medicamentos, entre outros, na classe dos 

antibióticos, anti-inflamatórios, antirretrovirais, hipoglicemiantes e medicamentos 

para doenças negligenciadas, como a malária. 

 Em sua missão, a empresa descreve que deseja promover a saúde pública, 

entre outros aspectos, através da produção de medicamentos e desenvolvimento 

tecnológico. Para promover o desenvolvimento tecnológico, a empresa conta com 

uma coordenação responsável pelo desenvolvimento de novos medicamentos e 

devido à sua extensa capacidade técnica, esta área também é responsável pela 

prestação de serviços técnicos às áreas fabris, bem como, quando necessário, pelos 

redesenvolvimentos de medicamentos já presentes no portfólio da empresa. 

 

3.3.3. Ciclos da Pesquisa 

 

Ciclo 1 - Identificação do Problema 

 

O primeiro ciclo será dividido em 2 fases: 

 

1ª fase: Seleção dos Sujeitos 

Inicialmente, os sujeitos participantes da pesquisa serão selecionados, junto à 

alta direção da área de desenvolvimento da organização. A amostra será 

selecionada propositadamente, e caracterizada, de modo a possibilitar uma melhor 

compreensão do problema, conforme proposto por Creswell (2007). 

 

2ª fase: Investigação 

Consistirá na investigação completa do problema da pesquisa e coleta da 

maior quantidade possível de dados acerca deste, através de pesquisa na 

documentação interna da empresa. 

 

Ciclo 2 - Observação 

 

O segundo ciclo será dividido em 3 fases: 
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1ª fase: Geração de Ideias 

Reunião dos sujeitos participantes para aplicação das ferramentas de geração 

de ideias abaixo: 

- Brainstorming (ver item 2.3.3 deste trabalho) 

- Brainwriting (ver item 2.3.4 deste trabalho) 

O objetivo desta fase é gerar ideias acerca das principais origens dos projetos 

de redesenvolvimento, a fim de identificar claramente o problema e a identificação 

de sua importância para o processo. As ferramentas foram escolhidas com base em 

Barretto (2013), Ferreira et al. (2010), Paulus et al. (2011), Paulus et al. (2015) e 

Rocha et al. (2011). 

 

2ª fase: Análise e Mapeamento das Causas Levantadas 

Nesta fase as causas levantadas na fase anterior serão analisadas e 

mapeadas através do diagrama de Causa e Efeito – Ishikawa (ver item 2.3.7 deste 

trabalho). O diagrama foi escolhido com base em Barretto (2013), Ferreira et al. 

(2010), Leusin et al. (2013), Luna (2013), Gupta e Kumar (2014), Mariani (2005) e 

Rocha et al. (2011). 

 

3ª fase: Priorização 

Nesta fase, os problemas mapeados na fase anterior serão analisados 

através das ferramentas abaixo: 

- Diagrama de Pareto (ver item 2.3.6 deste trabalho) 

- Matriz GUT (ver item 2.3.5 deste trabalho) 

Esta fase visa delimitar os problemas prioritários de serem estudados nos 

próximos ciclos. 

O diagrama de Pareto foi escolhido com base em Leusin et al. (2013), Luna 

(2013), Gupta e Kumar (2014) e Mariani (2005). 

A matriz GUT foi escolhida com base em Scartezini (2009) e BEHR et al. 

(2008). 
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Ciclo 3 - Análise 

 

Este ciclo visa identificar as causas fundamentais. Os problemas escolhidos 

como prioritários na 3ª fase do ciclo 2 serão analisados, de modo a determinar a 

causa principal, através da análise dos cinco por quês (ver item 2.3.8 deste 

trabalho). 

A ferramenta foi escolhida com base em Ferreira et al. (2010), Lau (2015) e 

Terner (2008). 

 

Ciclo 4 - Plano de Ação 

 

O último ciclo será dividido em 2 fases: 

 

1ª fase: Proposição do plano de ação 

Nesta fase serão propostos planos de ação para melhoria do processo ou, na 

medida do possível, eliminação das causas dos problemas identificados como 

prioritários. Será utilizada a ferramenta 5W1H (ver item 2.3.9 deste trabalho, exceto 

a avaliação do custo - “how much”). 

A ferramenta foi escolhida com base em Barretto (2013), Ferreira et al. 

(2010), Leusin et al. (2013), Luna (2013) e Rocha et al. (2011). 

 

2ª fase: Validação do plano de ação 

 Nesta fase será feita uma análise junto à empresa alvo do estudo para 

determinar a viabilidade dos planos de ação propostos. Esta validação será 

realizada em reunião com a alta direção de desenvolvimento. 
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4 – RESULTADOS 
  

O estudo de caso foi realizado a partir da aplicação das 4 primeiras fases do 

método de análise e solução de problemas (MASP), que é um método sistemático, 

estruturado, prescritivo e visa prescrever uma metodologia para a solução de 

problemas e obtenção de resultados otimizados (ORIBE, 2008). Os ciclos desta 

pesquisa foram determinados e descritos no item 3.3.3 deste trabalho, conforme a 

sequência prevista pelo MASP, alinhado ao PDCA (ver quadro 4 deste trabalho). Os 

ciclos 1, 2, 3 e 4 correspondem à fase de planejamento do PDCA, e respectivamente 

às fases de Identificação do problema, Observação, Análise e Plano de Ação, no 

MASP.  

 
4.1. Ciclo 1: Identificação do Problema 

 

 Conforme evidenciado no item 1.2 deste trabalho, os projetos de 

redesenvolvimento da indústria farmacêutica pública alvo deste estudo, representam 

57,14% dos projetos ativos, ou seja, em andamento nesta indústria, o que significa 

que o maior trabalho da área de desenvolvimento de medicamentos tem sido hoje, 

em redesenvolver produtos que já foram ou são parte do portfólio da empresa.  

Trata-se de um alto custo em recursos materiais e humanos investidos em 

retrabalho. 

 Atualmente existem 21 projetos de redesenvolvimento, dos quais somente 1 

está parado (ver tabela 1). Todos os 21 projetos foram levados em consideração 

para fins de investigação do problema, já que a maior quantidade de dados amplia a 

visualização do problema, bem como gera maior confiabilidade ao trabalho. 

 

4.1.1. 1ª fase: Seleção dos Sujeitos 

 Junto à alta direção da área de desenvolvimento da organização foram 

definidos os sujeitos participantes deste ciclo, de modo a obter uma amostra 

qualificada, formada por um grupo multidisciplinar, experiente em desenvolvimento 

de produtos farmacêuticos, com domínio técnico de pelo menos uma das etapas do 

processo, bem como conhecimento dos produtos que necessitaram de 

redesenvolvimento.  
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Dessa forma, a tabela 6 caracteriza os sujeitos, todos colaboradores da área 

de desenvolvimento de produtos, participantes da pesquisa. 

 

Sujeito 
Nível 

Hierárquico 
Área de 

Especialidade 

Tempo de 
Empresa 

aproximado 

Grau de 
Escolaridade 

I Estratégico 
Desenvolvimento 

Analítico / Sistemas 
de Gestão 

3 anos Mestrado completo 

II Estratégico 
Gerenciamento de 

Projetos 
4 anos Mestrado completo 

III Tático 
Desenvolvimento 

Analítico 
6 meses 

Doutorado 
completo 

IV Tático  Projetos 5 anos 
Doutorado 
completo 

V Tático Projetos 3 anos Mestrado completo 

VI Tático Projetos 3 anos 
Especialização 

completa 

VII Tático Projetos 9 anos Mestrado completo 

VIII Operacional 
Desenvolvimento 
Farmacotécnico 

6 anos Mestrado completo 

IX Operacional 
Desenvolvimento 
Farmacotécnico 

12 anos 
Especialização 

completa 

X Operacional 
Desenvolvimento 

Analítico 
7 anos 

Especialização 
completa 

XI Operacional 
Desenvolvimento 

Analítico 
4 anos 

Doutorado 
completo 

XII Operacional 
Desenvolvimento 
Farmacotécnico 

6 anos 
Mestrado em 
andamento 

XIII Operacional 
Desenvolvimento 
Farmacotécnico 

1 ano 
Doutorado em 

andamento 

XIV Operacional 
Desenvolvimento 
Farmacotécnico 

1 ano Mestrado completo 

XV Operacional 
Desenvolvimento 
Farmacotécnico 

11 anos 
Mestrado em 
andamento 

Tabela 6 – Caracterização dos Sujeitos Participantes da Pesquisa 
Fonte: elaboração própria 

 
 
  A figura 12 mostra a distribuição dos sujeitos selecionados através dos níveis 

hierárquicos, de modo a se obter diferentes visões sobre o processo. 
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Figura 12 – Gráfico Nível Hierárquico dos Sujeitos 

Fonte: elaboração própria 
 

 
A figura 13 evidencia a característica multidisciplinar do grupo formado, 

através da distribuição entre as áreas de especialidade. 

 

               
Figura 13 – Gráfico Área de Especialidade dos Sujeitos 

Fonte: elaboração própria 

 
 

Foram selecionados colaboradores da área de desenvolvimento com tempo 

de empresa variáveis, de modo que fosse possível a visualização da influência da 

cultura no problema, através dos colaboradores mais antigos, bem como as 

primeiras percepções em relação a organização e o problema, através dos 

colaboradores mais novos. A figura 14 evidencia a distribuição entre o tempo de 

empresa dos sujeitos selecionados. 
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Figura 14 – Gráfico Tempo de Empresa dos Sujeitos 

Fonte: elaboração própria 

 

Foram selecionados colaboradores da área de desenvolvimento com grau de 

escolaridade mínimo de especialização completa ou mestrado em andamento, de 

forma a manter um alto nível acadêmico, evidenciado pela figura 15. 

 

                
Figura 15 – Gráfico Grau de Escolaridade dos Sujeitos 

Fonte: elaboração própria 

  

 

4.1.2. 2ª fase: Investigação 

 

 Conforme descrito no capítulo 1 (item 1.2), os projetos de redesenvolvimento 

da indústria farmacêutica pública representam 57,14% dos projetos ativos, o que já 

representa um problema para a indústria, já que grande parte dos recursos 

destinados a inovação, acabam por ser reinvestidos em produtos problemáticos, já 
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existentes no portfólio da empresa, em detrimento da adesão de novos produtos. 

Além de constituir um problema para a indústria, essa situação também apresenta-

se como uma perda à sociedade, uma vez que com os recursos investidos em 

retrabalhos, seria possível desenvolver novos medicamentos, proporcionando maior 

acesso da população brasileira aos medicamentos. 

Visando investigar e definir claramente o problema, foram realizadas pesquisas 

documental e de campo. A documentação interna da empresa referente aos projetos 

de redesenvolvimento foi consultada, bem como alguns dos colaboradores 

selecionados, descritos no item 4.1.1, foram entrevistados, de modo a relacionar as 

causas prováveis dos projetos de redesenvolvimento.  

Nesta etapa do trabalho, foram visualizados cada um dos projetos de 

redesenvolvimento isoladamente. Foram estudados registros internos dos projetos, 

tais como: termos de abertura de projetos, protocolos e relatórios de 

desenvolvimento.  Os sujeitos IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e XV foram 

entrevistados, em entrevistas desestruturadas e abertas, de modo a confirmar as 

informações obtidas na pesquisa documental, gerando os resultados descritos na 

tabela 7. Tais sujeitos foram escolhidos por estarem atuando nos projetos 

estudados. 

 
Projeto Causa Principal do Redesenvolvimento 

Ah1 
Falha na concepção do produto. Reprovação no estudo de estabilidade, 
necessidade de redesenvolvimento da formulação e estudos 
complementares. 

Am1 
Atendimento à demanda de cliente. Produto possui sabor amargo, 
necessita de inclusão de revestimento para mascaramento de sabor. 

As1 
Falha na estratégia regulatória de desenvolvimento do produto. 
Submetido à registro com necessidades de complementação de 
estudos. 

As2 
Falha na estratégia regulatória de desenvolvimento do produto. 
Submetido à registro com necessidades de complementação de 
estudos. 

Ab1 
Atendimento à demanda de cliente. Mudança na cor do revestimento 
para facilitar o reconhecimento pelo paciente. 

Hg1 
Mudança na legislação vigente. Necessidade de redesenvolvimento 
devido a reprovação em um estudo não necessário à época da obtenção 
do registro. 

Ab2 
Falha na concepção do produto. Necessidade de redesenvolvimento da 
formulação por reprovação em análises de aprovação obrigatórias. 

Ar1 
Falha na estratégia regulatória de desenvolvimento do produto. Inclusão 
de novo fabricante do IFA, necessidade de estudos complementares. 

Ab3 
Falha na estratégia regulatória de desenvolvimento do produto. Perdeu o 
registro. 
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Ar2 
Mudança na legislação vigente. Mudança na monografia de um dos 
estudos e consequente reprovação. 

Ar3 
Falha na concepção do produto. Necessidade de redesenvolvimento da 
formulação por reprovação em análises de aprovação obrigatórias. 

Ag1 
Falha na concepção do produto. Necessidade de redesenvolvimento 
para acertos de formulação. 

Ab4 
Falha na concepção do produto. Necessidade de redesenvolvimento da 
formulação por reprovação em análises de aprovação obrigatórias. 

Am2 
Falha na concepção do produto. Necessidade de redesenvolvimento da 
formulação por reprovação em análises de aprovação obrigatórias. 

Am3 
Falha na concepção do produto. Necessidade de redesenvolvimento da 
formulação por reprovação em análises de aprovação obrigatórias. 

Ah2 
Mudança na legislação vigente. Necessidade de redesenvolvimento 
devido a reprovação em um estudo não necessário à época da obtenção 
do registro. 

Ab5 
Mudança na legislação vigente. Necessidade de redesenvolvimento 
devido a reprovação em um estudo não necessário à época da obtenção 
do registro. 

Ai1 
Falha na estratégia regulatória de desenvolvimento do produto. Perdeu o 
registro. 

Af1 
Falha na estratégia regulatória de desenvolvimento do produto. Perdeu o 
registro. 

Co1 
Mudança na legislação vigente. Necessidade de redesenvolvimento 
devido a reprovação em um estudo não necessário à época da obtenção 
do registro. 

Aa1 
Falha na concepção do produto. Necessidade de redesenvolvimento da 
formulação por reprovação em análises de aprovação obrigatórias, além 
do processo produtivo problemático. 

Tabela 7 – Causas Principais dos Projetos de Redesenvolvimento 
Fonte: elaboração própria 

 
Para fins de estabelecimento do nome fictício dos projetos de 

redesenvolvimento de medicamentos, estabeleceu-se a seguinte regra:  

Sigla da classe terapêutica do medicamento + Ordem sequencial dentro da 

classe 

As siglas estão descritas na tabela 8. 

Classe Terapêutica do Medicamento Sigla 

Antihipertensivo Ah 

Antimalárico Am 

Ansiolítico As 

Antibiótico Ab 

Hipoglicemiante Hg 

Antirretroviral Ar 

Anti-inflamatório Ai 

Analgésico Ag 

Corticóide Co 

Antifúngico Af 

Antianêmico Aa 
Tabela 8 – Siglas adotadas para as Classes Terapêuticas de Medicamentos 

Fonte: elaboração própria 
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4.2. Ciclo 2: Observação 

 

 De modo a ampliar os resultados obtidos no primeiro ciclo deste trabalho, 

bem como realizar uma investigação das características específicas do problema 

com uma visão ampla e sob vários pontos de vista, as fases abaixo descritas foram 

realizadas. 

 

4.2.1. 1ª fase: Geração de Ideias  

 

 Visando gerar ideias acerca das principais origens dos projetos de 

redesenvolvimento, a fim de identificar claramente o problema e a identificação de 

sua importância para o processo, foram utilizadas as ferramentas Brainstorming e 

Brainwriting. 

 

 Brainstorming 

 

Foi agendada uma reunião com os sujeitos selecionados no ciclo 1. O mesmo foi 

conduzido utilizando a metodologia proposta dos 6 M’s, descrita no item 2.3.7 deste 

trabalho. A reunião de Brainstoming foi realizada em 26/06/2015 e somente o sujeito 

IX não esteve presente. A reunião foi conduzida pela autora deste trabalho e os 

seguintes itens foram trabalhados: 

 

1- Apresentação do problema 

2- Apresentação de dados 

3- Apresentação das regras de Brainstorming 

4- Apresentação das questões da pesquisa 

5- Geração de ideias para o item “máquina” 

6- Geração de ideias para o item “material” 

7- Geração de ideias para o item “método” 

8- Geração de ideias para o item “mão-de-obra” 

9- Geração de ideias para o item “meio ambiente” 

10-Geração de ideias para o item “medição” 
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Os resultados obtidos estão disponibilizados abaixo: 

 

Para o item “máquina”, as seguintes causas foram levantadas: 

- Tecnologia Obsoleta 

- Necessidade de Aquisição 

- Problemas ou ausência dos testes de escalonamento 

- Desalinhamento de equipamentos na produção 

- Divergência entre equipamentos do desenvolvimento e da produção 

- Equipamentos inqualificáveis 

- Processo de aquisição problemático 

- Equipamentos problemáticos 

 

Para o item “material”, as seguintes causas foram levantadas: 

- Características do IFA 

- Características dos excipientes 

- Relacionamento comercial com fornecedores 

- Processo de aquisição de insumos 

 

Para o item “método”, as seguintes causas foram levantadas: 

- Falha no planejamento do desenvolvimento 

- Mudanças não avaliadas no processo 

- Indefinição do processo de redesenvolvimento 

- Ineficácia da avaliação periódica de produtos em linha 

- Tempo demandado para liberação de resultados analíticos 

- Falha na estratégia regulatória de desenvolvimento do produto 

- Falha na concepção do produto 

- Dificuldade no estabelecimento do processo produtivo 

- Dificuldade de comunicação intersetorial 

- Processo problemático de qualificação de fornecedores 

- Falha na definição de especificações para análise 

- Problemas na metodologia de análise de liberação de insumos e produto final 

- Avaliação dos riscos no desenvolvimento dos métodos analíticos 

- Problemas nos estudos de comprovação de qualidade, segurança e eficácia 

- Atendimento à demanda de clientes 
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Para o item “mão de obra”, as seguintes causas foram levantadas: 

- Características pessoais dos colaboradores 

- Falta de comprometimento dos colaboradores 

- Procedimentos não seguidos 

- Necessidade de treinamentos e atualizações dos envolvidos 

- Elaboração inadequada de Relatórios de produção 

 

Para o item “meio ambiente”, as seguintes causas foram levantadas: 

- Mudanças na legislação vigente 

- Condições ambientais nas áreas produtivas 

- Instalação física inadequada 

-  Pressões gestoras em áreas técnicas 

 

Para o item “medição”, as seguintes causas foram levantadas: 

- Ausência de indicadores de processo representativos 

- Confiabilidade de medição de equipamentos 

  

 Brainwriting 

 

A ferramenta Brainwriting foi realizada de maneira a complementar o 

Brainstorming, visando o objetivo principal de dar mais liberdade aos colaboradores 

na escrita e captar ideias não visualizadas anteriormente, devido a timidez na 

exposição dos colaboradores ou medo de repreensão, já que colaboradores que 

ocupam cargos estratégicos estavam presentes. 

De modo a obter os objetivos descritos acima, foram disponibilizados papéis 

para os colaboradores, o anonimato do processo foi garantido e uma caixa lacrada 

foi disponibilizada para o depósito dos formulários preenchidos.  

Na caixa foram depositados 7 papéis, correspondendo a 46,67% dos sujeitos 

selecionados. 

Abaixo estão descritos todos os itens tal qual constavam nos 7 papéis 

depositados na caixa: 

- Diferenças nos equipamentos (HPLC no laboratório de desenvolvimento e na 

fábrica não) 
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- Alinhamento dos equipamentos 

- Falta de insumo para fazer escalonamento e disponibilidade de maquinário 

- Estreitamento com fornecedores de material de qualidade 

- Colaboradores falarem a mesma linguagem e estarem comprometidos com o 

resultado final 

- Colaboradores se responsabilizarem pelo que fazem 

- Comunicação interpessoal entre os colaboradores 

- Convencimento para mudança de atitude 

- Avaliação dos riscos no desenvolvimento dos métodos analíticos 

- Problemas na concepção do produto  

- Revisão Periódica de Produtos 

- Metodologia Analítica 

- Comprometimento dos colaboradores 

- Dificuldade no Planejamento 

- Melhoria no desenvolvimento do lote experimental 

- Características do processo e química 

- Melhorar o estudo da robustez do processo 

- Aprofundamento da legislação a ser cumprida 

- Necessidade de aquisição de novos equipamentos ou modernização dos 

equipamentos do desenvolvimento 

- Interação no momento da aquisição. Alinhar os equipamentos e acessórios que 

serão comprados para o laboratório de desenvolvimento e a produção. 

Posteriormente há dificuldade de transferência da tecnologia. 

- Treinamentos operacionais para os envolvidos com a fabricação 

- Diálogos com a equipe de operação, indicando os pontos críticos do processo e o 

histórico do produto, antes da fabricação dos lotes pilotos 

- Análise e liberação de produtos 

- Falta teste de escalonamento, devido à falta de insumos e de disponibilidade para 

uso dos equipamentos da fábrica 

- Obsolescência de equipamentos 

- Dificuldades de aquisição 

- Falta de treinamento dos colaboradores 

- Falta de responsabilidade dos colaboradores 

- Parâmetros (dificuldades de especificações) 
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- Equipamento de Produção diferente do equipamento do desenvolvimento 

- Falta de estudo inicial / científico (planejamento) 

- Cadeia de responsabilidade frágil 

 

A tabela 9 traz os itens desconsiderados devido a repetição do assunto, ou 

por já terem sido levantados no Brainstorming: 

 

Causa levantada 
Causa levantada no Brainstorming ao 

qual está atrelado 

Diferenças nos equipamentos (HPLC no 

laboratório de desenvolvimento e na 

fábrica não) 

Divergência entre equipamentos do 

desenvolvimento e da produção 

Equipamento de Produção diferente do 

equipamento do desenvolvimento 

Interação no momento da aquisição. 

Alinhar os equipamentos e acessórios 

que serão comprados para o laboratório 

de desenvolvimento e a produção. 

Posteriormente há dificuldade de 

transferência da tecnologia 

Alinhamento dos equipamentos 

Falta de insumo para fazer 

escalonamento e disponibilidade de 

maquinário 

Problemas ou ausência dos testes de 

escalonamento 

Falta teste de escalonamento, devido à 

falta de insumos e de disponibilidade 

para uso dos equipamentos da fábrica 

Melhorar o estudo da robustez do 

processo 

Colaboradores falarem a mesma 

linguagem e estarem comprometidos 

com o resultado final 

Falta de comprometimento dos 

colaboradores 

 

Colaboradores se responsabilizarem 

pelo que fazem 

Comprometimento dos colaboradores 

Falta de responsabilidade dos 

colaboradores 

Cadeia de responsabilidade frágil 

Convencimento para mudança de atitude 

Treinamentos operacionais para os 

envolvidos com a fabricação 
Necessidade de treinamentos e 

atualizações dos envolvidos 
Falta de treinamento dos colaboradores 

Diálogos com a equipe de operação, 

indicando os pontos críticos do processo 
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e o histórico do produto, antes da 

fabricação dos lotes pilotos 

Estreitamento com fornecedores de 

material de qualidade 

Relacionamento comercial com 

fornecedores 

Dificuldades de aquisição Processo de aquisição de insumos 

Parâmetros (dificuldades de 

especificações) 

Falha na definição de especificações 

para análise 

Metodologia Analítica Problemas na análise de liberação dos 

insumos e produto final Análise e liberação de produtos 

Dificuldade no Planejamento 
Falha no planejamento do 

desenvolvimento 
Falta de estudo inicial / científico 

(planejamento) 

Obsolescência de equipamentos Tecnologia Obsoleta 

Necessidade de aquisição de novos 

equipamentos ou modernização dos 

equipamentos do desenvolvimento 

Necessidade de Aquisição e Tecnologia 

Obsoleta 

 

Melhoria no desenvolvimento do lote 

experimental Falha na concepção do produto 

Problemas na concepção do produto 

Revisão Periódica de Produtos 
Ineficácia da avaliação periódica de 

produtos em linha 

Aprofundamento da legislação a ser 

cumprida 

Falha na estratégia regulatória de 

desenvolvimento do produto 

Tabela 9 – Causas levantadas no Brainwriting desconsideradas 
Fonte: elaboração própria 

 
Os itens apresentados na tabela 10, por não estarem relacionados a nenhum 

dos itens levantados no Brainstorming, foram considerados para a próxima etapa: 
 

Item Classificação nos 
6M’s 

Comunicação interpessoal entre os colaboradores Mão de Obra 

Avaliação dos riscos no desenvolvimento dos 
métodos analíticos 

Método 

Características do processo e química Método 
Tabela 10 – Itens considerados para a próxima etapa 

Fonte: elaboração própria 

 

Paulus et al. (2015) julgou a ferramenta Brainwriting mais efetiva do que o 

Brainstorming, no entanto, neste caso em específico, a ferramenta do Brainwriting 

não foi capaz de levantar muitas informações além do que foi levantado no 

Brainstorming. O objetivo principal de dar mais liberdade aos colaboradores na 

escrita e captar ideias não visualizadas anteriormente não foi totalmente cumprido, já 

que 29 das 32 ideias obtidas estavam atreladas a ideias já levantadas no 

Brainstorming. Também foi percebido que alguns participantes não compreenderam 
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o objetivo do Brainwriting, já que muitos dos itens descritos não constituíam causas 

para o problema em discussão, e sim sugestões de melhoria. Estes itens foram 

considerados para a 2ª fase do ciclo 4 (item 4.4.2). 

 

4.2.2. 2ª fase: Análise e Mapeamento das Causas levantadas 

 

Analisando os dados obtidos através da pesquisa documental e de campo 

(item 4.1.2), foi possível perceber que nos projetos de redesenvolvimento atualmente 

existentes, falha na concepção do produto é recorrente como causa principal de 

redesenvolvimentos, seguida de e falha na estratégia regulatória de 

desenvolvimento do produto, mudança na legislação vigente e atendimento à 

demanda de clientes. A tabela 11 relaciona a quantidade de projetos de 

redesenvolvimento estão atrelados às causas levantadas.   

 

Causa Principal Observada na pesquisa 
documental e de campo 

Número de projetos de 
redesenvolvimentos associados  

Falha na concepção do produto 8 

Falha na estratégia regulatória de 
desenvolvimento do produto 

6 

Mudança na legislação vigente 5 

Atendimento à demanda de clientes 2  
Tabela 11 – Número de projetos associados às causas levantadas 

Fonte: elaboração própria 

 
Também foi possível perceber que nenhuma outra causa, além das 

levantadas no Brainstorming, foi observada na pesquisa documental e de campo, 

evidenciando a qualidade desta ferramenta no levantamento de dados, conforme 

abordado por Scartezini (2009) e por Paulus et al. (2011). 

Visando mapear as causas levantadas anteriormente, o diagrama de causa e 

efeito (Ishikawa) foi utilizado. Este foi montado a partir das informações obtidas no 

ciclo 2. As causas levantadas foram distribuídas através dos 6 M’s (figura 16) 

considerando as definições descritas por Scartezini (2009), item 2.2.7 deste trabalho. 

A figura 17 traz a distribuição das figuras seguintes (figuras 18, 19, 20, 21, 22 e 23) 

por cada um dos M’s.  
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Figura 16 – Diagrama de Ishikawa para o problema Redesenvolvimento de Produtos 
Fonte: elaboração própria, baseada em Terner (2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 – Esquema de distribuição das figuras pelos 6 M’s 
Fonte: elaboração própria 
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Figura 18 – Causas levantadas associadas ao item máquina 

Fonte: elaboração própria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 – Causas levantadas associadas ao item material 
Fonte: elaboração própria 
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Figura 20 – Causas levantadas associadas ao item método 
Fonte: elaboração própria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 21 – Causas levantadas associadas ao item mão de obra 
Fonte: elaboração própria 
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Figura 22 – Causas levantadas associadas ao item meio ambiente 
Fonte: elaboração própria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 – Causas levantadas associadas ao item medição 
Fonte: elaboração própria 
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A visualização das diversas causas levantadas através do diagrama 

possibilita que a equipe entenda e visualize graficamente o que está contribuindo 

para o problema final, facilitando a análise do ambiente e a proposição de melhorias, 

conforme sugerido por Lau (2015) e Behr et al. (2008). 

 

4.2.3. 3ª fase: Priorização  

 

Como observado, foram levantadas muitas causas para as questões da 

pesquisa. De modo a delinear as principais causas, foram utilizadas duas 

ferramentas: a aplicação do diagrama de Pareto, utilizando as causas levantadas na 

investigação, descrita no item 4.1.2, bem como a aplicação da matriz GUT. 

 

 Diagrama de Pareto   

 

 A tabela 12 e a figura 24 apresentam a aplicação do diagrama de Pareto, 

baseada no exemplo de Scartezini (2009). 

Causas 
Encontradas 

Quantidade 
Total 

Acumulado 
% 

% 
Acumulado 

Falha na 
concepção do 
produto 

8 8 38% 38% 

Falha na 
estratégia 
regulatória de 
desenvolvimento 
do produto 

6 19 29% 67% 

Mudança na 
legislação vigente 

5 13 24% 90% 

Atendimento à 
demanda de 
clientes 

2 21 10% 100% 

Total 21 - 100% - 
Tabela 12 – Aplicação do Diagrama de Pareto 

Fonte: elaboração própria, baseada em Scartezini (2009) 

 



94 

 
Figura 24 – Aplicação do Diagrama de Pareto 

Fonte: elaboração própria, baseada em Scartezini (2009) 

 

Conforme Gupta e Kumar (2014), o diagrama de Pareto ajudou a apontar as 

causas mais urgentes e que exigiam maior foco dos recursos, pois evidencia a 

causa de maior recorrência, neste caso, a causa foi “falha na concepção do 

produto”. 

 

 Matriz GUT 

 

A matriz GUT é uma matriz mais completa por fornecer informações acerca da 

gravidade, da urgência e da tendência de cada uma das causas levantadas. A matriz 

foi montada pela autora, com colaboração dos sujeitos IX e XII, avaliando todas as 

causas levantadas, atribuindo valores de 1 a 5 considerando os critérios do quadro 

6 de Scartezini (2009) deste trabalho. Para atribuição dos valores foi considerado o 

conhecimento prévio dos participantes no processo estudo de caso desse trabalho. 

Os sujeitos participantes dessa etapa foram escolhidos em função de sua atuação 

em projetos de redesenvolvimento, seu alto tempo de empresa e por estarem 

disponíveis no momento dessa etapa do processo. 

O resultado está disponível na tabela 13 e a tabela 14 apresenta os itens em 

ordem de prioridade, considerando as causas que apresentaram maior score. 
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6Ms Causa Gravidade  Urgência Tendência Score 

Máquina 

Divergência entre equipamentos do 
desenvolvimento e da produção 

3 2 3 18 

Necessidades de Aquisição 4 3 1 12 

Tecnologia Obsoleta 2 3 4 24 

Equipamentos inqualificáveis 4 5 3 60 

Processo de aquisição de máquinas 
problemático 

2 2 2 8 

Problemas ou ausência dos testes 
de escalonamento 

4 3 1 12 

Desalinhamento de equipamentos 
na produção 

3 3 1 9 

Equipamentos problemáticos 5 4 3 60 

Material 

Características do IFA 5 4 3 60 

Características dos excipientes 4 4 3 48 

Relacionamento Comercial com 
Fornecedores 

2 2 1 4 

Processo de Aquisição de Insumos 3 3 1 9 

Método 

Falha no planejamento do 
desenvolvimento 

5 5 4 100 

Mudanças não avaliadas no 
processo 

4 4 4 64 

Indefinição do processo de 
Redesenvolvimento 

4 4 3 48 

Ineficácia da avaliação periódica de 
produtos em linha 

4 3 3 36 

Tempo demandado para liberação 
de resultados analíticos 

2 2 3 12 

Falha na estratégia regulatória de 
desenvolvimento do produto 

5 5 3 75 

Falha na concepção do produto 5 5 5 125 

Dificuldade no estabelecimento do 
processo produtivo 

5 4 4 80 

Dificuldade de comunicação 
intersetorial 

3 3 3 27 

Processo problemático de 
qualificação de fornecedores 

4 4 2 32 

Atendimento à demanda de clientes 5 4 5 100 

Avaliação dos riscos no 
desenvolvimento dos métodos 
analíticos 

1 5 4 20 

Problemas nos estudos para 
comprovação de qualidade, 
segurança e eficácia 

4 4 4 64 

Problemas na metodologia de 
análise de liberação dos insumos e 
produto final 

2 1 1 2 

Falha na definição de 
especificações para análise 

5 5 3 75 
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Características do processo e 
química 

4 2 2 16 

Mão de 
Obra 

Características pessoais dos 
colaboradores 

1 1 1 1 

Falta de comprometimento dos 
colaboradores 

3 3 2 18 

Procedimentos não seguidos 5 5 3 75 

Necessidade de treinamentos e 
atualizações dos envolvidos 

4 3 3 36 

Elaboração inadequada de 
Relatórios de produção 

2 3 3 18 

Comunicação interpessoal entre os 
colaboradores 

2 3 3 18 

Meio 
Ambiente 

Mudanças na legislação vigente 5 5 5 125 

Condições ambientais 
problemáticas nas áreas produtivas 

2 3 3 18 

Instalação física inadequada 3 2 3 18 

Pressões gestoras em áreas 
técnicas 

3 2 3 18 

Medição 

Ausência de Indicadores de 
processo representativos 

4 4 4 64 

Confiabilidade de medição de 
equipamentos 

4 3 1 12 

Tabela 13 – Aplicação da Matriz GUT 
Fonte: elaboração própria 

 
 

6Ms Causa Score 

Método Falha na concepção do produto 125 

Meio Ambiente Mudanças na legislação vigente 125 

Método Falha no planejamento do desenvolvimento 100 

Método Atendimento à demanda de clientes 100 

Método 
Falha na estratégia regulatória de desenvolvimento do 
produto 

80 

Método Dificuldade no estabelecimento do processo produtivo 75 

Método Falha na definição de especificações para análise 75 

Mão de Obra Procedimentos não seguidos 75 

Método Mudanças não avaliadas no processo 64 

Método 
Problemas nos estudos para comprovação de 
qualidade, segurança e eficácia 

64 

Medição Ausência de Indicadores de processo representativos 64 

Máquina Equipamentos inqualificáveis 60 

Máquina Equipamentos problemáticos 60 

Material Características do IFA 60 

Material Características dos excipientes 48 

Método Indefinição do processo de Redesenvolvimento 48 

Método Ineficácia da avaliação periódica de produtos em linha 36 
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Mão de Obra 
Necessidade de treinamentos e atualizações dos 
envolvidos 

36 

Método Processo problemático de qualificação de fornecedores 32 

Método Dificuldade de comunicação intersetorial 27 

Máquina Tecnologia Obsoleta 24 

Método 
Avaliação dos riscos no desenvolvimento dos métodos 
analíticos 

20 

Máquina 
Divergência entre equipamentos do desenvolvimento e 
da produção 

18 

Mão de Obra Falta de comprometimento dos colaboradores 18 

Mão de Obra Elaboração inadequada de Relatórios de produção 18 

Mão de Obra Comunicação interpessoal entre os colaboradores 18 

Meio Ambiente 
Condições ambientais problemáticas nas áreas 
produtivas 

18 

Meio Ambiente Instalação física inadequada 18 

Meio Ambiente Pressões gestoras em áreas técnicas 18 

Método Características do processo e química 16 

Máquina Necessidades de Aquisição 12 

Máquina Problemas ou ausência dos testes de escalonamento 12 

Método 
Tempo demandado para liberação de resultados 
analíticos 

12 

Medição Confiabilidade de medição de equipamentos 12 

Máquina Desalinhamento de equipamentos na produção 9 

Material Processo de Aquisição de Insumos 9 

Máquina Processo de aquisição de máquinas problemático 8 

Material Relacionamento Comercial com Fornecedores 4 

Método 
Problemas na metodologia de análise de liberação dos 
insumos e produto final 

2 

Mão de Obra Características pessoais dos colaboradores 1 
Tabela 14 – Priorização através da Matriz GUT 

Fonte: elaboração própria 

 

 Através das ferramentas utilizadas pode-se concluir os itens abaixo como 

mais necessários de serem estudados em função de sua recorrência, gravidade, 

urgência e tendência: 

- Falha na concepção do produto (mais recorrente no diagrama de Pareto no 

diagrama de Pareto e maior score na matriz GUT) 

- Falha na estratégia regulatória do desenvolvimento do produto (segundo mais 

recorrente no diagrama de Pareto e terceiro maior score na matriz GUT). 



98 

- Mudança na legislação vigente (terceira maior recorrência no diagrama de Pareto e 

maior score na matriz GUT) 

- Atendimento à demanda de clientes (quarto mais recorrente no diagrama de Pareto 

e segundo maior score na matriz GUT) 

- Falha no planejamento do desenvolvimento (segundo maior score na matriz GUT) 

 

A percepção dos itens “falha na concepção do produto” e “falha na estratégia 

regulatória de desenvolvimento do produto” vão ao encontro de Moretto e Calixto 

(2011), bem como a noção de “quality by design” do ICH Q8 (2009), os quais 

abordam a concepção de “qualidade concebida”, onde um produto mal concebido 

dificilmente terá qualidade durante sua vida comercial.  

 De acordo com Scartezini (2009), o diagrama de Pareto definirá apenas o 

fator mais frequente na análise e não necessariamente o mais importante, no 

entanto, foi observado que os itens levantados no diagrama de Pareto apresentaram 

também scores elevados na aplicação da matriz GUT. O que leva à conclusão que a 

alta recorrência de um problema, por si só, já poderia evidenciar a necessidade de 

resolução de um problema. 

 Apesar do alto score apresentado na matriz GUT para o item “Falha no 

planejamento do desenvolvimento”, este não foi observado como causa do 

redesenvolvimento de nenhum dos projetos estudados neste trabalho, decidiu-se por 

trabalhar nos quatro itens evidenciados no Pareto, os quais também apresentaram 

altos scores na matriz GUT. 

 

4.3. Ciclo 3: Análise 

 

 Visando levantar a causa raiz, ou causa principal, dos problemas priorizados 

e julgados como mais urgentes para a geração da necessidade de tantos 

redesenvolvimentos, foi utilizada a ferramenta dos cinco por quês em cada um 

destes. A ferramenta foi aplicada pela autora, com base em seu conhecimento 

prévio do processo estudo de caso deste trabalho. 
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Para “Falha na concepção dos produtos”: 

 

1- Por que há falhas na concepção dos produtos? 

Resposta: Porque foi percebido que seriam necessárias correções em diversos 

pontos nos produtos. 

 

2- Por que seriam necessárias correções em diversos pontos nos produtos? 

Resposta: Porque durante a concepção não houve um adequado planejamento para 

o desenvolvimento do produto. 

 

3- Por que não houve um adequado planejamento para o desenvolvimento do 

produto? 

Resposta: Porque não era feito um adequado gerenciamento e acompanhamento 

dos projetos de desenvolvimento. 

 

4- Por que não era feito um adequado gerenciamento e acompanhamento dos 

projetos de desenvolvimento? 

Resposta: Porque não se conhecia o processo de desenvolvimento como um todo, 

não havia mapeamento de processo. 

 

5- Por que não havia mapeamento de processo? 

Resposta: Por que não se conhecia a necessidade deste mapeamento e 

gerenciamento. 

 

Para “Falha na estratégia regulatória do produto”: 

 

1- Por que há falha na estratégia regulatória do produto? 

Resposta: Porque foi percebido que o foco regulatório utilizado no desenvolvimento 

não estava adequado de modo a permitir a obtenção do registro. 

 

2- Por que o foco regulatório utilizado no desenvolvimento não estava adequado de 

modo a permitir a obtenção do registro? 
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Resposta: Porque não foi realizado um adequado planejamento para o 

desenvolvimento do produto, no que tange ao atendimento aos requisitos 

regulatórios. 

 

3- Porque não foi realizado um adequado planejamento para o desenvolvimento do 

produto, no que tange ao atendimento aos requisitos regulatórios? 

Resposta: Porque a área responsável pela estratégia regulatória não era atuante no 

desenvolvimento dos produtos 

 

4- Por que a área responsável pela estratégia regulatória não era atuante no 

desenvolvimento dos produtos? 

Resposta: Porque a área regulatória não se sentia parte responsável pelo processo 

de desenvolvimento de medicamentos. 

 

5- Por que a área regulatória não se sentia parte responsável pelo processo de 

desenvolvimento de medicamentos? 

Resposta: Porque os projetos de desenvolvimento não eram adequadamente 

divulgados e participados às áreas da indústria farmacêutica pública.  

 

Para “mudanças na legislação vigente”: 

 

1- Por que existem mudanças na legislação vigente? 

Resposta: As mudanças não são de responsabilidade da indústria farmacêutica 

pública, porém estas impactam. A esta cabe gerenciar essas mudanças da melhor 

maneira possível para reduzir o impacto em redesenvolvimentos. 

 

2- Por que as mudanças na legislação vigente impactam no redesenvolvimento de 

produtos? 

Resposta: Porque muitos produtos necessitarão de redesenvolvimento para 

adequação aos novos requisitos regulatórios 
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3- Por que muitos produtos necessitarão de redesenvolvimento para adequação 

aos novos requisitos regulatórios?   

Resposta: Porque a empresa não estava preparada para mudanças em exigências 

por parte do órgão regulador nacional. 

 

4- Por que a empresa não estava preparada para mudanças em exigências por 

parte do órgão regulador nacional? 

Resposta: Porque não havia uma área responsável pelo acompanhamento de 

tendências de mercado e regulação. 

 

5- Por que não havia uma área responsável pelo acompanhamento de tendências 

de mercado e regulação? 

Resposta: Porque há uma falha na cadeia de responsabilidades na indústria 

farmacêutica pública referente aos projetos. 

 

Para “atendimento à demanda de clientes”: 

 

1. Por que há o atendimento às demandas de clientes? 

Resposta: Porque, para atendimento às demandas dos clientes, muitas vezes é 

necessário alterar o processo produtivo ou a formulação de um produto.  

 

2. Por que muitas vezes é necessário alterar o processo produtivo ou a formulação 

de um produto para atender? 

Resposta: Porque durante o desenvolvimento não foram realizadas pesquisas de 

mercado. 

 

3. Por que durante o desenvolvimento não foram realizadas pesquisas de 

mercado? 

Resposta: Por que se considerou que uma empresa pública não necessita de 

pesquisas de mercado. 

 

4. Por que se considerou que uma empresa pública não necessita de pesquisas de 

mercado? 
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Resposta: Porque os colaboradores entenderam que não era necessário, devido à 

natureza da organização. 

 

5. Por que os colaboradores entenderam que não era necessário? 

Resposta: Porque os colaboradores não possuíam o devido conhecimento acerca do 

processo de desenvolvimento de lançamento de produtos. 

 

 A tabela 15 evidencia as causas raízes levantadas para cada um dos 

problemas priorizados. 

Problema Causas Raízes Levantadas 

Falha na concepção dos 

produtos 

Não se conhecia a necessidade de mapeamento e 

gerenciamento de projetos 

Falha na estratégia 

regulatória de 

desenvolvimento do 

produto 

Falta de divulgação e inclusão das áreas da 

indústria farmacêutica pública nos projetos de 

desenvolvimento de medicamentos  

Mudanças na legislação 

vigente 

Falha na cadeia de responsabilidades na indústria 

farmacêutica pública referente aos projetos. 

Atendimento à demanda 

de clientes 

Desconhecimento dos colaboradores acerca do 

processo de desenvolvimento de lançamento de 

produtos. 

Tabela 15 – Causas raízes levantas 
Fonte: elaboração própria 

 
Observando as causas principais levantadas, foi possível concluir que todas 

estão ligadas ao método de gerenciamento dos projetos de desenvolvimento de 

produtos adotado pela indústria farmacêutica pública. 

No caso do problema “falha na concepção do produto”, se chegou à 

conclusão que a causa raiz é o desconhecimento da equipe que projetou os 

medicamentos hoje existentes no portfólio da empresa acerca da necessidade de 

um mapeamento e gerenciamento do desenvolvimento. Porém, durante a análise 

documental foi verificado que os medicamentos atualmente em redesenvolvimento 

foram desenvolvidos há bastante tempo, quando controle dos projetos ainda não era 

feito de maneira adequada. Atualmente existe um escritório de projetos atuante, 

através do qual todos os projetos são gerenciados. O processo de desenvolvimento 

de medicamentos ainda não está completamente mapeado, portanto, concluiu-se 



103 

que a ação ainda pendente é o mapeamento do processo de desenvolvimento, a ser 

contemplado no próximo ciclo. 

Dessa forma, é possível observar que as causas principais estão interligadas, 

já que devido às falhas no mapeamento do processo de desenvolvimento de 

produtos, não há uma cadeia de responsabilidades bem estruturada, bem como as 

etapas e atividades dentro do processo não estão bem estabelecidas. As áreas e os 

colaboradores acabam por não conhecerem seus papéis no processo e não se 

sentem incluídos nos projetos de desenvolvimento de medicamentos.  

Segundo Lau (2015), a ferramenta dos cinco por quês possibilita uma 

economia de tempo para a equipe, que dedicará seus esforços à estratégia 

possivelmente mais eficaz para a solução do problema. Nesse caso em específico, a 

ferramenta conduziu ao levantamento das causas principais, possibilitando a 

visualização de uma estratégia a ser seguida. 

 

4.4. Ciclo 4 – Plano de Ação 

 

4.4.1. 1ª fase: Proposição do Plano de Ação 

 

Em cima dessas conclusões obtidas no ciclo anterior, decidiu-se trabalhar 4 

ações principais, utilizando a ferramenta 5W1H, visando a melhoria de todos os 

problemas priorizados, já que as causas raízes levantadas estão interligadas. 

Espera-se que as 4 ações propostas impactem na melhoria geral do processo, e na 

medida do possível, eliminação das causas levantadas.  

 

Ação 1 

O QUE: Mapear o processo de desenvolvimento de produtos. 

POR QUE: Para delinear as atividades, etapas e responsabilidades do processo. 

Impacto esperado: Melhoria no planejamento do desenvolvimento e consequente 

redução de falhas ao longo do processo, principalmente nas etapas críticas de 

concepção do produto e definição da estratégia regulatória a ser utilizada. 
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COMO: Através da ferramenta Bizagi, para mapeamento de processos no formato 

BPMN (formato já adotado pela instituição para mapeamento de outros processos). 

QUANDO: Início imediato e 6 meses para conclusão. 

QUEM: Facilitadores das áreas participantes, gerenciados por um gerente de 

projetos responsável por centralizar as informações. 

ONDE: Reuniões entre a equipe selecionada. 

 

Ação 2 

O QUE: Aprovação do mapeamento do processo. 

POR QUE: Para validação do modelo proposto pelo grupo na ação 1. 

Impacto esperado: Envolvimento do nível estratégico de toda a organização no 

processo de desenvolvimento de medicamentos, visando promover a cadeia de 

responsabilidades.  

COMO: Apresentação formal para o nível estratégico da empresa. 

QUANDO: Início imediatamente após a conclusão da ação 1. 

QUEM: Gerente de projetos responsável pelo mapeamento. 

ONDE: Reunião com o nível estratégico. 

 

Ação 3 

O QUE: Divulgação do mapeamento do processo. 

POR QUE: Para que os colaboradores em todos os níveis tomem conhecimento do 

processo e de suas responsabilidades. 

Impacto esperado: Envolvimento dos colaboradores no processo de 

desenvolvimento de medicamentos, visando aumentar a responsabilidade de cada 

participante ao longo de toda a cadeia. 

COMO: Divulgação do mapeamento na intranet. 

QUANDO: Início imediatamente após a conclusão da ação 2. 

QUEM: Gerente de projetos responsável pelo mapeamento e analistas de TI. 
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ONDE: Intranet. 

 

Ação 4 

O QUE: Divulgação periódica dos projetos em andamento na organização. 

POR QUE: Para que os colaboradores em todos os níveis se sensibilizem e se 

sintam parte do processo. 

Impacto esperado: Participação aos colaboradores em todos os níveis hierárquicos 

da organização, acerca dos projetos em andamento, visando a inclusão e o 

engajamento de todos. 

COMO: Divulgação do status e etapas dos projetos em andamento na intranet. 

QUANDO: Início imediato. 

QUEM: Alta Direção de desenvolvimento tecnológico e analistas de TI. 

ONDE: Intranet. 

Segundo BEHR et al. (2008), esta ferramenta auxilia na melhoria da 

determinação de responsabilidades dentro de um processo, conforme foi visualizado 

no delineamento das ações previstas. 

 

4.4.2.  2ª fase: Validação da viabilidade do Plano de Ação 

 

Visando determinar a viabilidade dos planos de ação propostos, uma reunião 

com a alta direção de desenvolvimento foi realizada no dia 04/12/2015. O plano de 

ação foi analisado e julgou-se viável a realização das ações.  

Além disso, alguns itens com caráter sugestivo, levantados no Brainwriting 

(item 4.2.1.2 deste trabalho) foram informados à alta direção, como sugestões 

observadas ao longo do desenvolvimento do trabalho. São eles: 

- Alinhamento dos equipamentos entre a área de desenvolvimento e a área 

produtiva 

- Melhoria no desenvolvimento do lote experimental 

- Melhoria do estudo da robustez do processo 

- Aprofundamento da legislação a ser cumprida 



106 

- Estabelecimento de diálogos com a equipe de operação, indicando os pontos 

críticos do processo e o histórico do produto, antes da fabricação dos lotes pilotos 

- Estreitamento com fornecedores de material de qualidade 

 

Em relação ao uso do MASP como o método escolhido para solução do 

problema descrito, foi percebido que, assim como evidenciado por Oribe (2008), o 

MASP contribuiu, dentro do seu domínio e raio de ação, para o planejamento das 

ações para a resolução do problema e para o aprendizado em nível organizacional. 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Este trabalho objetivou delinear propostas de ações corretivas para as 

principais causas de redesenvolvimento na indústria farmacêutica pública alvo do 

estudo. Visando alcançar o objetivo geral, as quatro primeiras etapas Método de 

Análise e Solução de Problemas – MASP foram realizadas, com o auxílio de 

ferramentas da qualidade. 

 Visando atender aos objetivos específicos, foi realizada uma investigação do 

problema e dos projetos de redesenvolvimento, identificando suas causas, através 

de pesquisa documental e de campo.  

A partir da utilização das ferramentas brainstorming e brainwriting, foram 

levantados diversos problemas atrelados a situação-problema central dessa 

pesquisa. Através do diagrama de Pareto e da matriz GUT, os principais problemas 

foram priorizados e suas causas raízes foram conhecidas através da ferramenta 

Cinco Por Quês. 

As causas levantadas para a recorrência da necessidade de 

redesenvolvimento de tantos produtos na indústria farmacêutica pública são “não se 

conhecia a necessidade de mapeamento e gerenciamento de projeto”, “falta de 

divulgação e inclusão das áreas da indústria farmacêutica pública nos projetos de 

desenvolvimento de medicamentos”, “falha na cadeia de responsabilidades na 

indústria farmacêutica pública referente aos projetos” e “desconhecimento dos 

colaboradores acerca do processo de desenvolvimento de lançamento de produtos”. 

Os cinco por quês revelaram a interligação entre as causas principais dos 

problemas levantados e foi possível observar que, devido às falhas no mapeamento 

do processo de desenvolvimento de produtos, não há uma cadeia de 

responsabilidades bem estruturada, bem como as etapas e atividades dentro do 

processo não estão bem estabelecidas. As áreas e os colaboradores acabam por 

não conhecerem seus papéis no processo e não se sentem incluídos nos projetos 

de desenvolvimento de medicamentos. Essa falha e suas consequências foram 

consideradas como a principal causa da necessidade de redesenvolvimentos na 

indústria farmacêutica pública. 

 Assim quatro ações principais foram traçadas e, utilizando a ferramenta 

5W1H, foram propostos planos de ação, visando a ação corretiva dos problemas e a 
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consequente redução da recorrência de redesenvolvimentos. As quatro ações do 

plano de ação consistem basicamente em mapear o processo de desenvolvimento 

de produtos, aprova-lo, divulga-lo amplamente e divulgar periodicamente os projetos 

de desenvolvimento em andamento na organização. 

A viabilidade do plano de ação foi analisada criticamente em uma reunião 

com a alta direção de desenvolvimento, a qual validou a proposta e solicitou o início 

imediato das ações. 

 Dessa forma, foi possível perceber que o método e as ferramentas escolhidas 

foram eficazes dentro do esperado. Vale ressaltar que somente o brainwriting não foi 

capaz de levantar muitas causas além das levantadas no brainstorming, e todas as 

levantadas não apresentaram scores elevados na matriz GUT, tampouco 

apareceram na avaliação de recorrência feita através do diagrama de Pareto.  

 Sugere-se que a organização dê seguimento ao método e ao trabalho iniciado. 

Cabe ressaltar que a alta direção de desenvolvimento se mostrou interessada e 

envolvida no objetivo deste trabalho, e antes da finalização da escrita deste, já foi 

possível observar o andamento da execução da primeira ação. 

 Para trabalhos futuros, recomenda-se: 

- Adoção completa do método escolhido (MASP), incluindo a realização das etapas 

de ação, verificação, padronização e conclusão, de modo a verificar a real eficácia 

do método na resolução de problemas. 

- Verificação das causas de redesenvolvimentos de produtos no nível estratégico da 

organização, já que para esta pesquisa a análise se prendeu principalmente às 

causas associadas aos níveis tático e operacional. 

- Avaliação do custo do plano de ação a ser executado, completando a ferramenta 

5W2H, e delineando assim, um plano de ação melhor elaborado e mais abrangente. 
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