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BPF no 
contexto da 

flexibilização 
das áreas 

produtivas

Quais são os perigos 
na manufatura 
farmacêutica?

• Contaminação (externa)
• Contaminação cruzada
• Erro / Confusão
• Degradação
• Falha de máquina

Para o PESSOAL

Para o PRODUTO

• Afetado pelo produto
• Acidente

Para o MEIO AMBIENTE • Afetado pelo produto

Aumentam o risco 
significativamente

- Agentes biológicos
- Produtos tóxicos e

altamente ativos
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Projeto de estabelecimento fabricante de medicamentos

Por exemplo:
•Aumento de escala
•Redução das trocas
•Etc.

Existem 
considerações 

de tipo 
logístico?

Não

Não Sim

Sim

Estudar o 
caso levando 
em conta o 

indicado 
pelas  BPF
-> ver mais 

adiante

Instalações “dedicadas” 
a produtos concretos

Instalações 
tradicionais 

multiproduto

Há manipulação 
de insumos tóxicos 
/ altamente ativos 

ou de agentes 
biológicos?
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BPF no 
contexto da 

flexibilização 
das áreas 

produtivas Requisitos 
estabelecidos 

pelas BPF
ANVISA (RDA nº 

17, Art. 125)

Instalações  
segregadas 
e dedicadas

Para materiais altamente 
sensibilizantes (ex. penicilinas, 
cefalosporinas, 
carbapenêmicos e demais 
derivados beta-lactâmicos)

Para certas preparações 
biológicas (ex. microrganismos 
vivos)

Instalações  
segregadas

Para produtos altamente 
ativos como alguns 
antibióticos, certos hormônios, 
substâncias citotóxicas

Segregação
Entre materiais altamente 
sensibilizantes

Aplicação das BPF gerenciando o risco

Gerenciamento da contaminação cruzada segundo as 
Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos (BPF)

-> ver mais adiante
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Gerenciamento da contaminação cruzada segundo as BPF

Definição baseada na analise do rico

Risco apenas 
defendível em 
casos excepcionais

Limite de exposição máxima

R
is

co

Geralmente 
inaceitável

Tolerável

Geralmente 
aceitável

Padrão de exposição ocupacional

Risco significativo.

Medidas necessárias.

Risco baixo.

Medidas desnecessárias.

Insignificante

P
e

ri
go

Produtos tóxicos / altamente ativos 1



Gerenciamento da contaminação cruzada segundo as BPF

Definição baseada na analise do rico

Produtos tóxicos / altamente ativos 2

São classificados em 4 ou 5 bandas de exposição (Occupational 
Exposure Bands: OEBs) em função dos níveis de exposição 

(Occupational Exposure Levels: OELs)

OEB OEL Toxicidade / 
Atividade 

farmacológica

Tipo de proteção

1 > 1,000 μg/m³ Muito baixa Convencional

2 > 50 – 1,000 μg/m³ Baixa Separação

3 > 20 – 50 μg/m³ Moderada Sistemas fechados

4 1 – 20 μg/m³ Elevada Isoladores

5 < 1 μg/m³ Muito elevada Automatização
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produtivas

Gerenciamento da contaminação cruzada segundo as BPF

Definição baseada na analise do rico

Agentes biológicos

R
is

co

Muito alto

Alto

Meio

Baixo / 
Insignificante

P
e

ri
go

4: Agentes muito perigosos (ex.
laboratório internacional  de referencia)

2: Agentes patógenos (ex. laboratório 
médico o de alimentos)

3: Agentes perigosos (ex. laboratório 
regional/nacional de referencia)

1: Agentes banais (ex. laboratório de 
centro de formação)

Agentes biológicos classificados em 4 níveis de 
biossegurança (BSL) / exigência de proteção (P)
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Insumo

Pode ser 
avaliado tóxico

TTC ≤ 0,15 μg
/pessoa/dia

TTC > 0,15 μg
/pessoa/dia

Instalações 
segregadas

Sim Não Determinar 
PDE (ADE)

Instalações 
multiproduto

TÓXICO?

SENSIBILIZANTE?

Pode ser avaliado 
NÃO tóxico

NãoSim PDE (ADE) vai ser 
superada durante a 

produção?

Há limitações 
operacionais?

SimNão

NãoSim

SimNão

TTC: threshold of toxicological concern
PDE: Permitted Daily Exposure
ADE: Acceptable Daily Exposure.

Guideline on setting health based exposure limits for use in risk
identification in the manufacture of different medicinal products in
shared facilities. EMA/CHMP/ CVMP/ SWP/169430/2012.

Instalações multiproduto com 
limitações (equipamentos  de uso 

único/dedicado, salas dedicadas, etc.)

Podem ser 
resolvidas 

tecnicamente?

Limpeza viável 
e rentável?



© J. Botet
2018

10

BPF no 
contexto da 

flexibilização 
das áreas 

produtivas

RISCO = P x G
GRAVIDADE das consequências

Baixa Média Alta

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E
d

e 
o

co
rr

ên
ci

a Alta

Média

Baixa

GRAVIDADE das consequências

Risco baixo

Risco 
médio

Risco   alto

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E
 d

a
 o

c
o
rr

ê
n
c
ia

Lógica do gerenciamento do risco
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Gerenciamento 
por separação 

física e limitação 
do tipo de 
produtos

Segregação 
e dedicação

Segregação

Dedicação

Produção por 
campanha

Uniproduto

Multiproduto

Risco “incontrolável”: reações de 
sensibilização, genotoxicidade, etc.

Agentes biológicos muito perigosos

Risco “importante”: alta toxicidade 
ou atividade das substâncias.

Agentes biológicos perigosos

R
is

co
 “

lim
it

ad
o

”:
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ai
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to
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A
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Gerenciamento por BPF

Gerenciamento por BPF.
Objetivos logísticos

Gerenciamento por 
separação física

Gerenciamento 
por separação 

temporal

Gerenciamento 
por limitação 
de produtos

Lógica do gerenciamento da contaminação cruzada para ter risco residual aceitável
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Em resumo… O perigo que supõem os agentes
biológicos e os produtos tóxicos/altamente ativos deve
ser avaliado caso a caso com o intuito de aplicar os
elementos necessários que permitam assegurar um
risco residual razoavelmente baixo.

Mais perigo => maior intensidade 
na aplicação dos elementos 

Aplicação de 
elementos em 

função do 
perigo

Risco residual 
aceitável

Elementos utilizados para o controle do perigo:

1) Sistema HVAC
2) Operações

3) Padrão
4) Pessoal

5) Gerenciamento de desperdícios e efluentes
6) Organização

R
IS

C
O
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(2) Operações

• Equipamento fechado (processo/transferência)
• Isoladores
• Cabines de segurança biológica
• Controle de derrames
• Controle de pó/aerossóis
• Dedicação dos equipamentos
• Utilização de equipamentos descartáveis
• Automatização de lavagem/descontaminação 
• Saída dos sistemas de vazio com filtro HEPA
• Controle nas antecâmaras de entrada/saída (PAL e MAL) e possibilidade 
de limpeza/descontaminação

(1) Sistema HVAC

• Classificação para proteger o produto
• ΔP– (contenção) / ΔP+ em volta (proteção)
• Sem recirculação
• Filtração / Incineração do ar extraído
• Troca segura dos filtros (bag-out/bag-in)
• Controle e monitorização automatizada 

Filtros (A). Bolsas (B). Correias de 
segurança (C) e ajustagem (D). Fita que 
segura a bolsa em volta do filtro (E).

Bag-in/bag-out

Aspectos chave da para o controle do risco em um estabelecimento

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.genengnews.com/Media/images/Article/UGENWebsitepictures2010GEN18_Oct1510DePalmaCellCultureATMI_PadReactor_Person1081852261.jpg&imgrefurl=http://www.genengnews.com/gen-articles/optimizing-cell-culture-technologies/3446/&docid=Hu0e8ZK49GFnxM&tbnid=3y1KYrT78BTQoM:&w=500&h=552&hl=en&bih=602&biw=1094&ved=0ahUKEwi025qgxdDPAhWlDMAKHQ6CDWEQMwhFKB0wHQ&iact=mrc&uact=8
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(3) Padrão

• Superfícies revestidas de material liso, impermeável, lavável e 
resistente, livres de juntas e rachaduras, de fácil limpeza, que permita a 
desinfecção e não libere partículas
• Instalações projetadas e realizadas de modo a facilitar a limpeza
• Possibilidade de fechado das salas para descontaminação
• Os operadores podem ser vistos do exterior
• Portas autofechantes
• Janelas resistentes
• Pias para lavar as mãos perto das portas com torneira automatizada
• Possibilidade de armazenagem seguro

(4) Pessoal

• Monitorização da saúde do pessoal
• Utilização de vestimenta e de equipamentos de proteção pessoal (EPP) 
adequados
• Descontaminação da vestimenta e dos EPP
• Chuveiros entrada/saída

Aspectos chave da para o controle do risco em um estabelecimento
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(5) Gerenciamento de desperdicios e efluentes 

• Recolhimento seletivo e controlado dos desperdícios sólidos e dos 
efluentes para seu tratamento apropriado
• Inativação química ou térmica

(6) Organização

• Sinalização dos perigos
• Plano de emergência
• Procedimentos:

- acesso/saída
- derrames
- limpeza
- descontaminação
- operações, etc. 

T  tóxico
T+ muito tóxico

C  corrosivo N  perigoso para o 
meio ambiente

F  inflamável
F+ muito inflamável

E  explosivo O  comburente

Xn nocivo
Xi  irritante

Biossegurança

Aspectos chave da para o controle do risco em um estabelecimento
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Equipos de proteção pessoal (EPP) para operadores que manipulam 
produtos tóxicos / altamente ativos

In
cr
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to
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o
 n
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e
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Sistemas centralizados 
de respiração

Airline respirator (AR)

Sistemas de respiração autónomos

Self-contained breathing apparatus (SCBA) 
/ Powered air purifying respirator (PAPR)

Máscaras



© J. Botet
2018

17

BPF no 
contexto da 

flexibilização 
das áreas 

produtivas

Muito 
obrigado pela 

sua amável 
atenção!

jbotetfregola@gmail.com

mailto:jbotetfregola@gmail.com

