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Ementa:
Aplicação das boas práticas de laboratório à execução e validação de testes biológicos e
microbiológicos empregados na avaliação da qualidade de matérias-primas, produtos
farmacêuticos estéreis e não estéreis, cosméticos, embalagens e correlatos a partir do
conhecimento, compreensão e aplicação da legislação vigente. Atuação no controle
microbiológico durante o desenvolvimento de produtos farmacêuticos, cosméticos e
correlatos e também do ambiente. Desenvolvimento das capacidades de análise, síntese
e avaliação relacionadas ao tema, e de relacionamento interpessoal com liderança.
Conteúdo programático:
Introdução ao controle biológico de matérias-primas, produtos farmacêuticos e
cosméticos.
Controle de qualidade e classificação de áreas de produção.
Planejamento de experimentos e interpretação estatísticas de resultados.
Métodos de esterilização, sanitização e desinfecção.
Dosagem microbiológica de antibióticos e fatores de crescimento (vitaminas e
aminoácidos).
Testes de segurança biológica: determinação de número de contaminantes e pesquisa de
patógenos; teste de toxicidade excessiva; esterilidade; pirogênio (teste “in vivo” ; e “in
vitro”); estudo da eficácia de conservantes; controle microbiológico de material de
embalagem.
Aulas práticas.
Observação das boas práticas de laboratório e normas de biossegurança orientada para o
indivíduo e a coletividade. Preparo de material, soluções, meios de cultura, suspensões
microbianas padronizadas, amostras, etc.
Aplicação de técnica(s) de esterilização, sanitização, desinfecção e para o
monitoramento microbiológico do ambiente.
Realização de ensaios microbiológicos destinados a avaliar a segurança de produtos
estéreis e não estéreis acabados ou em desenvolvimento.
Execução de bioensaio para determinação da potência de antibiótico empregando os
conhecimentos estatísticos para interpretação dos resultados.
Abordagem de aspectos relacionados à validação de métodos microbiológicos, teste de
toxicidade, controle microbiológico de material de embalagem e correlatos, diferentes
técnicas de esterilização e temas pertinentes por meio de seminários, estudo dirigido
e/ou grupo de discussão.
Elaboração de relatórios e certificado de análise.
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