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SISTEMA FARMACÊUTICO DA QUALIDADE 
 

1. SISTEMA FARMACÊUTICO DA QUALIDADE 
1.1 Introdução 
Este documento estabelece uma nova diretriz tripartite ICH descrevendo um modelo 
para um sistema eficaz de gestão da qualidade para a indústria farmacêutica, citada 
como o SISTEMA FARMACÊUTICO DA QUALIDADE. Ao longo desta diretriz, o 
termo “sistema farmacêutico da qualidade” refere-se ao modelo ICH Q10. 
O ICH Q10 descreve um modelo abrangente para um sistema eficaz de qualidade 
farmacêutica, que se baseia nos conceitos de qualidade da Organização 
Internacional de Padronização (ISO), inclui normas aplicáveis de Boas Práticas de 
Fabricação (GMP) e complementa o ICH Q8 “Desenvolvimento Farmacêutico” e ICH 
Q9 “Gerenciamento de Riscos da Qualidade”. O ICH Q10 é um modelo para um 
sistema farmacêutico da qualidade  que pode ser implantado ao longo dos diferentes 
estágios de um ciclo de vida do produto. Muito do conteúdo do ICH Q10 aplicável 
aos locais de fabricação está especificado atualmente por requisitos GMP regionais. 
O ICH Q10 não pretende criar quaisquer novas expectativas além dos requisitos 
regulatórios vigentes. Conseqüentemente, o conteúdo do ICH Q10, adicional aos 
requisitos GMP regionais vigentes, é opcional. 
O ICH Q10 demonstra o suporte da indústria e autoridades regulatórias em relação a 
um sistema eficaz de qualidade farmacêutica para aumentar a qualidade e 
disponibilidade de medicamentos em todo o mundo, no interesse da saúde pública. 
A implantação do ICH Q10 ao longo do ciclo de vida do produto deverá facilitar a 
inovação e melhoria contínua e estreitar a relação entre o desenvolvimento 
farmacêutico e as atividades de fabricação. 
 
1.2 Objetivo 
Esta diretriz aplica-se aos sistemas que suportam o desenvolvimento e fabricação de 
princípios ativos farmacêuticos (isto é, os API) e medicamentos, incluindo produtos 
biotecnológicos e biológicos, ao longo do ciclo de vida do produto. 
Os elementos do ICH Q10 deverão ser aplicados de maneira que sejam apropriados 
e proporcionais a cada um dos estágios do ciclo de vida do produto, reconhecendo 
as diferenças entre eles e os diferentes objetivos de cada estágio (veja a Seção 3). 
Para os objetivos desta diretriz, o ciclo de vida do produto inclui as seguintes 
atividades técnicas para produtos novos e existentes: 

 Desenvolvimento Farmacêutico 
o Desenvolvimento do princípio ativo; 
o Desenvolvimento da formulação (incluindo recipiente/sistema de 

fechamento); 
o Fabricação dos produtos sob investigação; 
o Desenvolvimento do sistema de liberação (quando for relevante); 
o Desenvolvimento do processo de fabricação e scale-up; 

http://www.idrac.com/scripts/imstool/imsfrm.dll?cmd=ref&inf1=/infos/EU/00016518.htm&lnk1=/pdf/EU/00016518.pdf
http://www.idrac.com/scripts/imstool/imsfrm.dll?cmd=ref&inf1=/infos/EU/00016518.htm&lnk1=/pdf/EU/00016518.pdf
http://www.idrac.com/scripts/imstool/imsfrm.dll?cmd=ref&inf1=/infos/EU/00054099.htm&lnk1=/pdf/EU/00054099.pdf
http://www.idrac.com/scripts/imstool/imsfrm.dll?cmd=ref&inf1=/infos/EU/00055386.htm&lnk1=/pdf/EU/00055386.pdf
http://www.idrac.com/scripts/imstool/imsfrm.dll?cmd=ref&inf1=/infos/EU/00055386.htm&lnk1=/pdf/EU/00055386.pdf
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o Desenvolvimento do método analítico. 

 Transferência de Tecnologia 
o Transferência de novo produto durante o Desenvolvimento até a 

Fabricação; 
o Transferências dentro ou entre os locais de fabricação e de testes para 

produtos comercializados. 

 Fabricação Comercial 
o Aquisição e controle dos materiais; 
o Provisão de instalações, utilidades e equipamento; 
o Produção (incluindo embalagem e rotulagem); 
o Controle e garantia da qualidade; 
o Liberação; 
o Armazenamento; 
o Distribuição (excluindo atividades de atacadista). 

 Descontinuação do Produto 
o Retenção de documentação; 
o Retenção de amostra; 
o Avaliação e relato contínuo do produto. 

 
1.3 Relação do ICH Q10 com Requisitos GMP Regionais, Padrões ISO e ICH Q7 
Os requisitos GMP Regionais, a Diretriz ICH Q7 , “Guia de Boas Práticas de 
Fabricação para Ingredientes Farmacêuticos Ativos” e as diretrizes do sistema de 
gestão da qualidade ISO formam a base para o ICH Q10. Para atingir os objetivos 
descritos abaixo, o ICH Q10 aumenta os GMPs descrevendo elementos específicos do 
sistema da qualidade e responsabilidades de gestão. O ICH Q10 fornece um modelo 
harmonizado para um sistema farmacêutico da qualidade  ao longo do ciclo de vida de 
um produto e pretende-se que seja utilizado em conjunto com requisitos GMP 
regionais. 
Os GMPs regionais não tratam explicitamente de todos os estágios do ciclo de vida do 
produto (por exemplo, Desenvolvimento). Pretende-se que os elementos do sistema da 
qualidade e responsabilidades de gestão descritas nesta diretriz encorajem a utilização 
de ciência e abordagens com base no risco em cada estágio do ciclo de vida, desta 
maneira promovendo a melhoria contínua ao longo de todo o ciclo de vida do produto. 
 
1.4 Relação do ICH Q10 com as Abordagens Regulatórias 
As abordagens regulatórias para um produto ou instalação para fabricação 
específica deverão ser proporcionais ao nível de compreensão do produto e 
processo, os resultados da gestão do risco da qualidade e a efetividade do sistema 
farmacêutico da qualidade . Quando implantado, a efetividade do sistema 
farmacêutico da qualidade  normalmente pode ser avaliada durante uma inspeção 
regulatória no local de fabricação. Oportunidades em potencial para reforçar a 

http://www.idrac.com/scripts/imstool/imsfrm.dll?cmd=ref&inf1=/infos/INT/00027264.htm&lnk1=/pdf/INT/00027264.pdf
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ciência e abordagens regulatórias com base no risco são identificadas no Anexo 1. 
Os processos regulatórios serão determinados por região. 
 
1.5 Objetivos do ICH Q10 
A implantação do modelo Q10 deverá resultar na efetivação de três objetivos 
principais, que complementam ou reforçam os requisitos GMP regionais. 
 
1.5.1 Atingir a Realização do Produto 

Estabelecer, implantar e manter um sistema que permita a liberação de produtos 
com os atributos de qualidade apropriados para atender às necessidades de 
pacientes, profissionais de atendimento à saúde, autoridades regulatórias (incluindo 
a adesão ao preenchimento regulatório aprovado) e outros clientes internos e 
externos. 
 
1.5.2 Estabelecer e Manter um Estado de Controle 

Desenvolver e utilizar sistemas eficazes de monitoramento e controle para 
desempenho do processo e qualidade do produto, desta maneira fornecendo 
garantia de adequação contínua e capacidade de processos. O Gerenciamento de 
Riscos da Qualidade pode ser útil na identificação dos sistemas de monitoramento e 
controle. 
 
1.5.3 Facilitar a Melhoria Contínua 

Identificar e implantar melhorias apropriadas de qualidade do produto, melhorias do 
processo, redução da variabilidade, inovações e reforços do sistema farmacêutico da  
qualidade, aumentando a capacidade de atender às necessidades da qualidade de 
maneira consistente. O Gerenciamento de Riscos da Qualidade pode ser útil para 
identificar e priorizar as áreas para melhoria contínua. 

1.6 Capacitadores: Gestão do Conhecimento e Gerenciamento de Riscos da 
Qualidade 

A utilização de gestão do conhecimento e Gerenciamento de Riscos da Qualidade 
irá possibilitar que uma empresa implante o ICH Q10 de maneira efetiva e bem-
sucedida. Estes capacitadores irão facilitar a efetivação dos objetivos descritos na 
Seção 1.5 acima, fornecendo os meios para decisões com base em ciência e risco 
relacionadas à qualidade do produto. 

1.6.1 Gestão do Conhecimento 

O conhecimento do produto e processo deverá ser gerenciado a partir do 
desenvolvimento, durante a vida comercial do produto e até, incluindo, a 
descontinuação do produto. Por exemplo, as atividades de desenvolvimento 
utilizando abordagens específicas fornecem o conhecimento para compreensão do 
produto e processo. A gestão do conhecimento é uma abordagem sistemática para 
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aquisição, análise, armazenamento e disseminação de informações relacionadas 
aos produtos, processos de fabricação e componentes. As fontes de conhecimento 
incluem, mas não se limitam a, conhecimento anterior (domínio público ou 
documentação interna); estudos de desenvolvimento farmacêutico; atividades de 
transferência de tecnologia; estudos de validação do processo durante o ciclo de 
vida do produto; experiência de fabricação; inovação; melhoria contínua; e 
atividades de gestão de alterações. 

1.6.2 Gerenciamento de Riscos da Qualidade 

O Gerenciamento de Riscos da Qualidade é parte integral de um sistema eficaz de 
qualidade farmacêutica. Ela pode fornecer uma abordagem pró-ativa para 
identificação, avaliação científica e controle de riscos em potencial à qualidade. Ela 
facilita a melhoria contínua do desempenho do processo e qualidade do produto ao 
longo do ciclo de vida do produto. O ICH Q9 fornece princípios e exemplos de 
ferramentas para Gerenciamento de Riscos da Qualidade que podem ser aplicados 
a diferentes aspectos da qualidade farmacêutica. 

1.7 Considerações de Projeto e Conteúdo 
(a) O projeto, a organização e a documentação do sistema farmacêutico da 

qualidade  deverão ser bem-estruturados e claros para facilitar a 
compreensão comum e aplicação consistente. 

(b) Os elementos do ICH Q10 deverão ser aplicados de maneira que sejam 
apropriados e proporcionais a cada um dos estágios do ciclo de vida do 
produto, reconhecendo os diferentes objetivos e conhecimento disponíveis 
para cada estágio. 

(c) O tamanho e a complexidade das atividades da empresa deverão ser levados 
em consideração ao desenvolver um novo sistema farmacêutico da qualidade 
ou modificar um existente. O projeto do sistema farmacêutico da qualidade 
deverá incorporar princípios apropriados de gestão de risco. Embora alguns 
aspectos do sistema farmacêutico da qualidade possam ter a dimensão da 
empresa e outros, específicos para o local, a efetividade do sistema 
farmacêutico da qualidade normalmente é demonstrada ao nível do local. 

(d) O sistema farmacêutico da qualidade deverá incluir processos, recursos e 
responsabilidades apropriadas para fornecer a garantia da qualidade a 
atividades terceirizadas e materiais adquiridos, conforme descrito na Seção 
2.7. 

(e) As responsabilidades de gestão, conforme descrito na Seção 2, deverão ser 
identificadas dentro do sistema farmacêutico da qualidade. 

(f) O sistema farmacêutico da qualidade deverá incluir os seguintes elementos, 
conforme descrito na Seção 3: monitoramento do desempenho do processo e 
da qualidade do produto, ação corretiva e preventiva, gestão de alterações e 
revisão de gestão. 

http://www.idrac.com/scripts/imstool/imsfrm.dll?cmd=ref&inf1=/infos/EU/00055386.htm&lnk1=/pdf/EU/00055386.pdf
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(g) Os indicadores de desempenho, conforme descrito na Seção 4, deverão ser 
identificados e utilizados para monitorar a efetividade dos processos dentro do 
sistema farmacêutico da qualidade. 

1.8 Manual da Qualidade 
Um Manual da Qualidade ou abordagem de documentação equivalente deverá ser 
estabelecido e deverá conter a descrição do sistema farmacêutico da qualidade. A 
descrição deverá incluir: 

(a) A política da qualidade (veja a Seção 2); 

(b) O objetivo do sistema farmacêutico da qualidade; 

(c) A identificação do sistema farmacêutico da qualidade processos, bem como 
suas seqüências, relações e interdependências. Mapas de processo e 
fluxogramas podem ser ferramentas úteis para facilitar a exibição dos 
processos do sistema farmacêutico da qualidade de maneira visual; 

(d) As responsabilidades de gestão dentro do sistema farmacêutico da qualidade 
(veja a Seção 2). 

2. RESPONSABILIDADE DA GESTÃO 
A liderança é essencial para estabelecer e manter um comprometimento de toda a 
empresa com a qualidade e para o desempenho do sistema farmacêutico da 
qualidade . 

2.1 Comprometimento da Gestão 
(a) A gestão sênior possui a responsabilidade em última instância para garantir 

que um sistema eficaz de qualidade farmacêutica está em posição para 
efetivar os objetivos da qualidade, e que papéis, responsabilidades e 
autoridades estão definidos, comunicados e implantados em toda a empresa. 

(b) A gestão deverá: 

(1) Participar do projeto, implantação, monitoramento e manutenção de um 
sistema eficaz de qualidade farmacêutica; 

(2) Demonstrar suporte forte e visível ao sistema farmacêutico da qualidade  
e garantir a sua implantação em toda a sua organização; 

(3) Garantir que um processo oportuno e eficaz de comunicação e 
encaminhamento exista para levantar questões de qualidade para os 
níveis apropriados de gestão; 

(4) Definir papéis individuais e coletivos, responsabilidades, autoridades e 
inter-relações de todas as unidades organizacionais relacionadas ao 
sistema farmacêutico da qualidade . Garantir que estas interações são 
comunicadas e compreendidas em todos os níveis da organização. Uma 
unidade/estrutura independente com autoridade para preencher 
determinadas responsabilidades do sistema farmacêutico da qualidade  
é exigida por normas regionais; 

(5) Conduzir revisões de gestão de desempenho do processo e qualidade 
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do produto e do sistema farmacêutico da qualidade ; 
(6) Defender a melhoria contínua; 
(7) Empenhar-se com recursos apropriados. 

2.2 Política da Qualidade 
(a) A gestão sênior deverá estabelecer uma política da qualidade que descreva 

as intenções globais e a direção da empresa em relação à qualidade. 

(b) A política da qualidade deverá incluir uma expectativa em conformidade com 
requisitos regulatórios aplicáveis e deverá facilitar a melhoria contínua do 
sistema farmacêutico da qualidade. 

(c) A política da qualidade deverá ser comunicada ao pessoal em todos os níveis 
da empresa e compreendida por eles. 

(d) A política da qualidade deverá ser revisada periodicamente quanto à 
efetividade contínua. 

2.3 Planejamento da Qualidade 
(a) A gestão sênior deverá garantir que os objetivos da qualidade necessários 

para implantar a política da qualidade estejam definidos e comunicados. 

(b) Os objetivos da qualidade deverão ser suportados por todos os níveis 
relevantes da empresa. 

(c) Os objetivos da qualidade deverão estar alinhados com as estratégias da 
empresa e ser consistentes com a política da qualidade. 

(d) A gestão deverá fornecer os recursos apropriados e treinamento para efetivar 
os objetivos da qualidade. 

(e) Os indicadores de desempenho que medem o progresso em relação aos 
objetivos da qualidade deverão ser estabelecidos, monitorados, comunicados 
regularmente e receber resposta como for apropriado, conforme descrito na 
Seção 4.1 deste documento. 

2.4 Gestão de Recursos 
(a) A gestão deverá determinar e fornecer recursos adequados e apropriados 

(humanos, financeiros, materiais, instalações e equipamentos) para implantar 
e manter o sistema farmacêutico da qualidade  e melhorar a sua efetividade 
de maneira contínua. 

(b) A gestão deverá garantir que os recursos são aplicados apropriadamente a 
um produto, processo ou local específico. 

2.5 Comunicação Interna 
(a) A gestão deverá garantir que processos de comunicação apropriados sejam 

estabelecidos e implantados dentro da organização. 

(b) Os processos de comunicação deverão garantir o fluxo de informações 
apropriadas entre todos os níveis da empresa. 

(c) Os processos de comunicação deverão garantir o encaminhamento 
apropriado e oportuno de determinadas questões de qualidade do produto e 
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sistema farmacêutico da qualidade. 

2.6 Revisão da Gestão 
(a) A gestão sênior deverá ser responsável pela governança do sistema 

farmacêutico da qualidade através da revisão de gestão para garantir a sua 
contínua adequação e efetividade. 

(d) A gestão deverá avaliar as conclusões de revisões periódicas do desempenho 
do processo e da qualidade do produto e do sistema farmacêutico da 
qualidade, conforme descrito nas Seções 3 e 4. 

2.7 Gestão de Atividades Terceirizadas e Materiais Adquiridos 
O sistema farmacêutico da qualidade, incluindo as responsabilidades de gestão 
descritas nesta seção, estende-se ao controle e revisão de quaisquer atividades 
terceirizadas e qualidade dos materiais adquiridos. A empresa farmacêutica é, em 
última instância, responsável por garantir que os processos estejam em posição para 
garantir o controle das atividades terceirizadas e da qualidade dos materiais 
adquiridos. Estes processos deverão incorporar o Gerenciamento de Riscos da 
Qualidade e incluir: 

(a) A avaliação anterior às operações terceirizadas ou seleção dos fornecedores 
de material, a adequação e competência da outra parte para realizar a 
atividade ou fornecer o material utilizando uma cadeia de fornecimento 
definida (por exemplo, auditorias, avaliações de material, qualificação); 

(b) A definição das responsabilidades e processos de comunicação para 
atividades relacionadas à qualidade das partes envolvidas. Para atividades 
terceirizadas, isto deverá ser incluído em um acordo por escrito entre o 
fornecedor do contrato e o receptor do contrato; 

(c) O monitoramento e revisão do desempenho do receptor do contrato ou a 
qualidade do material do fornecedor, e a identificação e implantação de 
quaisquer melhorias necessárias; 

(d) O monitoramento de ingredientes e materiais de entrada para garantir que 
eles provêm de fontes aprovadas utilizando a cadeia de fornecimento 
acertada. 

2.8 Gestão de Alterações na Propriedade do Produto 
Quando houver alteração na propriedade do produto, (por exemplo, por meio de 
aquisições), a gestão deverá considerar a complexidade deste assunto e garantir 
que: 

(e) As responsabilidades em andamento estão definidas para cada empresa 
envolvida; 

(f) As informações necessárias são transferidas. 
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3. MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO DO PROCESSO E DA 
QUALIDADE DO PRODUTO 

Esta seção descreve os objetivos dos estágios do ciclo de vida e os quatro 
elementos específicos do sistema farmacêutico da qualidade que aumentam os 
requisitos regionais para atingir os objetivos do ICH Q10, conforme definido na 
Seção 1.5. Ela não reinstala todos os requisitos GMP regionais. 

3.1 Objetivos dos Estágios do Ciclo de Vida 
Os objetivos dos estágios de cada ciclo de vida do produto são descritos abaixo. 

3.1.1 Desenvolvimento Farmacêutico 

O objetivo das atividades do desenvolvimento farmacêutico é projetar um produto e 
o seu processo de fabricação para, de maneira consistente, fornecer o desempenho 
pretendido e atender às necessidades de pacientes e profissionais de atendimento à 
saúde, autoridades regulatórias e requisitos de clientes internos. As abordagens 
para o desenvolvimento farmacêutico são descritas no ICH Q8. Os resultados dos 
estudos de desenvolvimento clínico e exploratório, embora fora do objetivo desta 
orientação, são entradas para o desenvolvimento farmacêutico. 

3.1.2 Transferência de Tecnologia 

O objetivo das atividades de transferência de tecnologia é transferir conhecimento 
do produto e processo entre desenvolvimento e fabricação, e dentro ou entre locais 
de fabricação para obter a realização do produto. Este conhecimento forma a base 
para o processo de fabricação, estratégia de controle, abordagem de validação do 
processo e melhoria contínua em andamento. 

3.1.3 Fabricação Comercial 

Os objetivos das atividades de fabricação incluem obter a realização do produto, 
estabelecer e manter um estado de controle e facilitar a melhoria contínua. O 
sistema farmacêutico da qualidade deverá garantir que a qualidade desejada do 
produto seja obtida oportunamente, o desempenho apropriado do processo é obtido, 
o conjunto de controles é apropriado, as oportunidades de melhoria estão 
identificadas e avaliadas e o corpo de conhecimento é continuamente expandido. 

3.1.4 Descontinuação do Produto 

O objetivo das atividades da descontinuação do produto é gerenciar o estágio terminal 
do ciclo de vida do produto de maneira efetiva. Para a descontinuação do produto, uma 
abordagem pré-definida deverá ser utilizada para gerenciar atividades tais como a 
retenção da documentação e amostras e avaliação contínua do produto (por exemplo, 
tratamento de queixas e estabilidade) e relatos, em conformidade com os requisitos 
regulatórios. 

3.2 Elementos do SISTEMA FARMACÊUTICO DA QUALIDADE 
Os elementos descritos abaixo podem ser exigidos em parte sob as normas GMP 

http://www.idrac.com/scripts/imstool/imsfrm.dll?cmd=ref&inf1=/infos/EU/00054099.htm&lnk1=/pdf/EU/00054099.pdf
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regionais. No entanto, a intenção do modelo Q10 é reforçar estes elementos para 
promover a abordagem do ciclo de vida em relação à qualidade do produto. Estes 
quatro elementos são: 

 Sistema de monitoramento do desempenho do processo e da qualidade do 
produto; 

 Sistema de ação corretiva e ação preventiva (CAPA); 

 Sistema de gestão de alterações; 

 Revisão da gestão do desempenho do processo e da qualidade do produto. 

Estes elementos deverão ser aplicados de maneira que sejam apropriados e 
proporcionais a cada um dos estágios do ciclo de vida do produto, reconhecendo as 
diferenças entre eles e os diferentes objetivos de cada estágio. Ao longo do ciclo de 
vida do produto, as empresas são encorajadas a avaliar as oportunidades para 
abordagens inovadoras para melhorar a qualidade do produto. 
Cada elemento é seguido por uma tabela de aplicações de exemplo do elemento 
para os estágios do ciclo de vida farmacêutica. 

3.2.1 Sistema de Monitoramento do Desempenho do Processo e da Qualidade do 
Produto 

As empresas farmacêuticas deverão planejar e executar um sistema para o 
monitoramento do desempenho do processo e qualidade do produto para garantir que 
um estado de controle seja mantido. Um sistema de monitoramento eficaz fornece a 
garantia de capacidade contínua de processos e controles para a fabricação de um 
produto com a qualidade desejada e para a identificação de áreas para melhoria 
contínua. O sistema de monitoramento do desempenho do processo e da qualidade do 
produto deverá: 

(a) Utilizar o Gerenciamento de Riscos da Qualidade para estabelecer a 
estratégia de controle. Isto pode incluir parâmetros e atributos relacionados 
aos materiais e componentes do princípio ativo e do medicamento, condições 
operacionais da instalação e do equipamento, controles durante o processo, 
especificações do produto acabado e os métodos associados e a freqüência 
de monitoramento e controle. A estratégia de controle deverá facilitar a 
retroalimentação/ proalimentação oportunos e a ação corretiva e ação 
preventiva apropriadas; 

(b) Fornecer as ferramentas para medição e análise dos parâmetros e atributos 
identificados na estratégia de controle (por exemplo, gerenciamento de dados 
e ferramentas estatísticas); 

(c) Analisar os parâmetros e atributos identificados na estratégia de controle para 
verificar a operação contínua dentro de um estado de controle; 

(d) Identificar as fontes de variação que afetam o desempenho do processo e a 
qualidade do produto quanto a atividades em potencial de melhoria contínua 
para reduzir ou controlar a variação; 
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(e) Incluir a retroalimentação na qualidade do produto tanto de fontes internas 
quanto de externas, por exemplo, queixas, rejeições do produto, não-
conformidades, recalls, desvios, auditorias e achados e inspeções 
regulatórias; 

(f) Fornecer conhecimento para reforçar a compreensão do processo, enriquecer 
o formato do projeto (onde estiver estabelecido), e possibilitar abordagens 
inovadoras para validação do processo. 

 
Tabela I: Aplicação do Sistema de Monitoramento do Desempenho do 
Processo e da Qualidade do Produto no decorrer do Ciclo de Vida do Produto 

Desenvolvimento 
Farmacêutico 

Transferência de 
Tecnologia 

Fabricação 
Comercial 

Descontinuação 
do Produto 

O conhecimento 
gerado do processo 
e do produto e o 
monitoramento do 
processo e do 
produto conduzidos 
ao longo do 
desenvolvimento 
podem ser utilizados 
para estabelecer 
uma estratégia de 
controle para 
fabricação. 

O monitoramento 
durante as 
atividades de 
escalonamento pode 
fornecer uma 
indicação preliminar 
do desempenho do 
processo e a 
integração bem-
sucedida para a 
fabricação. O 
conhecimento obtido 
durante a 
transferência e as 
atividades de 
escalonamento 
podem ser úteis no 
desenvolvimento 
adicional da 
estratégia de 
controle. 

Um sistema bem-
definido para o 
monitoramento do 
desempenho do 
processo e da 
qualidade do 
produto deverá ser 
aplicado para 
garantir o 
desempenho dentro 
de um estado de 
controle e para 
identificar áreas de 
melhoria. 

Uma vez encerrada 
a fabricação, o 
monitoramento, 
como testes de 
estabilidade, deverá 
continuar até a 
conclusão dos 
estudos. Ação 
apropriada no 
produto 
comercializado 
deverá continuar a 
ser executada, de 
acordo com as 
normas regionais. 

 
3.2.2 Sistema de Ação Corretiva e Ação Preventiva (CAPA) 

A empresa farmacêutica deverá possuir um sistema para implantação de ações 
corretivas e ações preventivas resultantes da investigação de queixas, rejeições do 
produto, não-conformidades, recolhimentos, desvios, auditorias, achados e 
inspeções regulatórias, e tendências do monitoramento do desempenho do processo 
e da qualidade do produto. Uma abordagem estruturada para o processo de 
investigação deverá ser utilizada com o objetivo de determinar a causa-raiz. O nível 
de esforço, formalidade e documentação da investigação deverão ser proporcionais 
ao nível de risco, alinhados com o ICH Q9. A metodologia CAPA deverá resultar em 
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melhorias do produto e do processo e compreensão aprofundada do produto e do 
processo. 
 
 
Tabela II: Aplicação do Sistema de Ação Corretiva e Ação Preventiva no 
decorrer do Ciclo de Vida do Produto 

Desenvolvimento 
Farmacêutico 

Transferência de 
Tecnologia 

Fabricação 
Comercial 

Descontinuação 
do Produto 

A variabilidade do 
produto ou do 
processo é 
explorada. A 
metodologia CAPA é 
útil quando as ações 
corretivas e ações 
preventivas são 
incorporadas no 
projeto iterativo e no 
processo de 
desenvolvimento. 

O CAPA pode ser 
utilizado como um 
sistema eficaz para 
retroalimentação, 
proalimentação e 
melhoria contínua.  

O CAPA deverá ser 
utilizado e a 
efetividade das 
ações deverá ser 
avaliada. 

O CAPA deverá 
continuar após o 
produto ser 
descontinuado. O 
impacto sobre o 
produto 
remanescente no 
mercado deverá ser 
considerado, bem 
como outros 
produtos que 
possam sofrer 
impacto. 

 
3.2.3 Sistema de Gestão de Alterações 

Inovação, melhoria contínua, resultados do monitoramento do desempenho do 
processo e da qualidade do produto e o CAPA levam a alterações. Para avaliar, 
aprovar e implantar estas alterações de maneira apropriada, uma empresa deverá 
possuir um sistema eficaz de gestão de alterações. Geralmente há uma diferença na 
formalidade dos processos de gestão de alterações antes da submissão regulatória 
inicial e após a submissão, sendo que podem ser exigidas alterações no 
preenchimento regulatório, conforme requisitos regionais. 
O sistema de gestão de alterações garante que a melhoria contínua é realizada de 
maneira oportuna e eficaz. Ele deverá fornecer um alto grau de garantia de que não 
há conseqüências não-pretendidas devido às alterações. 
O sistema de gestão de alterações deverá incluir os seguintes itens, quando 
apropriado para o estágio do ciclo de vida: 

(a) O Gerenciamento de Riscos da Qualidade deverá ser utilizada para avaliação 
das alterações propostas. O nível de esforço e a formalidade da avaliação 
deverão ser proporcionais ao nível de risco; 

(b) As alterações propostas deverão ser avaliadas com relação à autorização 
para comercialização, incluindo o formato do projeto, onde estiver 
estabelecido, e/ou compreensão atual do produto e processo. Deverá haver 
uma avaliação para determinar se uma alteração no preenchimento 
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regulatório é exigida conforme requisitos regionais. Como declarado no ICH 
Q8, o trabalho dentro do formato do projeto não é considerada uma alteração 
(da perspectiva de preenchimento regulatório). No entanto, do ponto de vista 
do sistema farmacêutico da qualidade, todas as alterações deverão ser 
avaliadas por um sistema de gestão de alterações da empresa; 

(c) As alterações propostas deverão ser avaliadas por equipes de especialistas 
com contribuição com expertise e conhecimento apropriados de áreas 
relevantes (por exemplo, Desenvolvimento Farmacêutico, Fabricação, 
Qualidade, Assuntos Regulatórios e Médicos), para garantir que a alteração é 
tecnicamente justificada. Os critérios de avaliação prospectivos para uma 
alteração proposta deverão ser definidos; 

(d) Após a implantação, deverá ser realizada uma avaliação da alteração para 
confirmar que os objetivos da alteração foram atingidos e que não houve 
impacto deletério na qualidade do produto. 
 

 

Tabela III: Aplicação do Sistema de Gestão de Alterações no decorrer do Ciclo 
de Vida do Produto 

Desenvolvimento 
Farmacêutico 

Transferência de 
Tecnologia 

Fabricação 
Comercial 

Descontinuação 
do Produto 

A alteração é uma 
parte inerente do 
processo de 
desenvolvimento e 
deverá ser 
documentada; a 
formalidade do 
processo da gestão 
de alterações 
deverá ser 
consistente com o 
estágio do 
desenvolvimento 
farmacêutico. 

O sistema de gestão 
de alterações 
deverá fornecer o 
gerenciamento e 
documentação de 
ajustes feitos no 
processo durante as 
atividades de 
transferência de 
tecnologia. 

Um sistema formal 
de gestão de 
alterações deverá 
ser aplicado para 
fabricação 
comercial. A 
supervisão pela 
unidade de 
qualidade deverá 
fornecer a garantia 
de avaliações 
apropriadas com 
base em ciência e 
risco. 

Quaisquer 
alterações após a 
descontinuação do 
produto deverão 
passar por um 
sistema apropriado 
de gestão de 
alterações. 

 
3.2.4 Revisão da Gestão do Desempenho do Processo e Qualidade do Produto 

A revisão da gestão deverá fornecer a garantia de que o desempenho do processo e 
a qualidade do produto são gerenciados durante o ciclo de vida. Dependendo do 
tamanho e complexidade da empresa, a revisão de gestão pode ser uma série de 
revisões em vários níveis de gestão e deverá incluir um processo oportuno e eficaz 
de comunicação e encaminhamento para levantar questões apropriadas de 
qualidade aos níveis seniores de gestão para revisão. 

http://www.idrac.com/scripts/imstool/imsfrm.dll?cmd=ref&inf1=/infos/EU/00054099.htm&lnk1=/pdf/EU/00054099.pdf
http://www.idrac.com/scripts/imstool/imsfrm.dll?cmd=ref&inf1=/infos/EU/00054099.htm&lnk1=/pdf/EU/00054099.pdf


 
 

 

 
Responsável: Jair Calixto- Tel.(11) 3897-9765                                                                 Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia 
E-mail: jaircalixto@sindusfarma.org.br - sindusfarma.org.br                                                                     São Paulo/SP - CEP 04550-004 

 

(a) O sistema de revisão de gestão deverá incluir: 
 

(1) Os resultados de achados e inspeções regulatórias, auditorias e outras 
avaliações e compromissos feitos com as autoridades regulatórias; 

(2) Revisões periódicas da qualidade, que podem incluir: 
(i) Medidas de satisfação do cliente, tais como queixas da qualidade do 

produto e recolhimentos; 
(ii) Conclusões do monitoramento do desempenho do processo e da 

qualidade do produto; 
(iii) A efetividade de alterações do processo e produto, incluindo aquelas 

provenientes de ações corretivas ação e ações preventivas. 
(3) Quaisquer ações de seguimento de revisões prévias de gestão. 

(b) O sistema de revisão de gestão deverá identificar ações apropriadas, tais 
como: 

 
(1) Melhorias nos processos de fabricação e produtos; 
(2) Provisão, treinamento e/ou realinhamento de recursos; 
(3) Captura e disseminação do conhecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela IV: Aplicação da Revisão da Gestão do Desempenho do Processo e 
Qualidade do Produto no decorrer do Ciclo de Vida do Produto 

Desenvolvimento 
Farmacêutico 

Transferência de 
Tecnologia 

Fabricação 
Comercial 

Descontinuação 
do Produto 

Os aspectos da 
revisão de gestão 
podem ser 
realizados para 
garantir a 
adequação do 
produto e projeto do 
processo. 

Os aspectos da 
revisão de gestão 
deverão ser 
realizados para 
garantir que o 
produto 
desenvolvido e o 
processo podem ser 
fabricados em 
escala comercial. 

A revisão da gestão 
deverá ser um 
sistema estruturado, 
conforme descrito 
acima, e deverá 
suportar a melhoria 
contínua. 

A revisão da gestão 
deverá incluir itens 
tais como produto 
estabilidade e 
queixas da 
qualidade do 
produto. 

 
4. MELHORIA CONTÍNUA DO SISTEMA FARMACÊUTICO DA QUALIDADE 
Esta seção descreve as atividades que deverão ser conduzidas para gerenciar e 
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melhorar continuamente o sistema farmacêutico da qualidade. 
 
4.1 Revisão da Gestão do SISTEMA FARMACÊUTICO DA QUALIDADE 
A gestão deverá possuir um processo formal para revisão periódica do sistema 
farmacêutico da qualidade. A revisão deverá incluir: 
 

(a) Medidas de efetivação dos objetivos do sistema farmacêutico da qualidade; 
 

(b) Avaliação dos indicadores de desempenho que podem ser utilizados para 
monitorar a efetividade dos processos dentro do sistema farmacêutico da 
qualidade, tais como: 

 
(1) Queixa, desvio, CAPA e gestão de alterações processos; 
(2) Retroalimentação nas atividades terceirizadas; 
(3) Processos de auto-avaliação incluindo avaliações de risco, tendências e 

auditorias; 
(4) Avaliações externas, tais como achados e inspeções regulatórias e 

auditorias de cliente. 
 
4.2 Monitoramento de Fatores Internos e Externos com Impacto no 

SISTEMA FARMACÊUTICO DA QUALIDADE 
Os fatores monitorados pela gestão podem incluir: 
 

(a) Normas emergentes, orientação e questões de qualidade que podem 
apresentar impacto no SISTEMA FARMACÊUTICO DA QUALIDADE; 

(b) Inovações que podem aprofundar o sistema farmacêutico da qualidade; 
(c) Alterações no ambiente de negócios e objetivos; 
(d) Alterações na propriedade do produto. 
 

 
4.3 Resultados da Revisão e Monitoramento da Gestão 
O resultado da revisão de gestão do sistema farmacêutico da qualidade e o 
monitoramento de fatores internos e externos podem incluir: 
 

(a) Melhorias no sistema farmacêutico da qualidade  e processos relacionados; 
(b) Alocação ou realocação de recursos e/ou treinamento de pessoal; 
(c) Revisões na política da qualidade e objetivos da qualidade; 
(d) Documentação e comunicação oportuna e eficaz dos resultados da revisão de 

gestão e ações, incluindo encaminhamento de questões apropriadas para a 
gestão sênior. 
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5. GLOSSÁRIO 
As definições da ICH e ISO são utilizadas no ICH Q10 onde elas existirem. Para os 
fins do ICH Q10, onde as palavras “requisito”, “requisitos” ou “necessário” 
aparecerem em uma definição da ISO, elas não necessariamente refletem um 
requisito regulatório. A fonte da definição é identificada entre parênteses após a 
definição. Quando uma definição apropriada da ICH ou ISO não estava disponível, 
uma definição da ICH Q10 foi desenvolvida. 
 
Capacidade de um Processo: 
Capacidade de um processo para a realização de um produto que irá preencher os 
requisitos daquele produto. O conceito de capacidade do processo também pode ser 
definido em termos estatísticos. (ISO 9000:2005) 
 
Gestão de Alterações: 
Uma abordagem sistemática para propor, avaliar, aprovar, implantar e revisar 
alterações. (ICH Q10) 
 
Melhoria Contínua: 
Atividade recorrente para aumentar a capacidade para preenchimento de requisitos. 
(ISO 9000:2005) 
 
Estratégia de Controle: 
Um conjunto planejado de controles, derivado da compreensão atual do produto e 
processo, que garanta o desempenho do processo e a qualidade do produto. Os 
controles podem incluir parâmetros e atributos relacionados aos materiais e 
componentes do princípio ativo e do medicamento, condições operacionais da 
instalação e do equipamento, controles durante o processo, especificações do 
produto acabado, e os métodos associados e a freqüência de monitoramento e 
controle. (ICH Q10) 
 
Ação Corretiva: 
Ação para eliminar a causa de uma não-conformidade detectada ou outra situação 
indesejada. OBSERVAÇÃO: A ação corretiva é tomada para prevenir a recorrência, 
enquanto que a ação preventiva é tomada para prevenir a ocorrência. (ISO 
9000:2005) 
 
Formato do Projeto: 
A combinação e interação multidimensionais de variáveis de entrada (por exemplo, 
atributos do material) e parâmetros do processo que se demonstrou fornecer 
garantia da qualidade. (ICH Q8) 
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Capacitador: 
Uma ferramenta ou processo que fornece os meios para atingir um objetivo. (ICH 
Q10) 
 
Retroalimentação / Proalimentação: 
Retroalimentação: A modificação ou controle de um processo ou sistema pelos seus 
resultados ou efeitos. 
Proalimentação: A modificação ou controle de um processo utilizando seus 
resultados ou efeitos previstos. (Oxford Dictionary of English by Oxford University 
Press, 2003) 
Retroalimentação/ Proalimentação podem ser aplicados tecnicamente em 
estratégias de controle do processo e conceitualmente na gestão da qualidade. (ICH 
Q10) 
 
Inovação: 
A introdução de novas tecnologias ou metodologias. (ICH Q10) 
 
Gestão do Conhecimento: 
Abordagem sistemática para aquisição, análise, armazenamento e disseminação de 
informações relacionadas aos produtos, processos de fabricação e componentes. 
(ICH Q10) 
 
Atividades Terceirizadas: 
Atividades conduzidas por um receptor do contrato sob um acordo por escrito com 
um fornecedor do contrato. (ICH Q10) 
 
Indicadores de Desempenho: 
Valores mensuráveis utilizados para quantificar os objetivos da qualidade, para 
refletir o desempenho de uma organização, processo ou sistema, também 
conhecidos como “métricas de desempenho” em algumas regiões. (ICH Q10) 
 
Sistema Farmacêutico da Qualidade (SFQ): 
Sistema de gestão para dirigir e controlar uma empresa farmacêutica com relação à 
qualidade. (ICH Q10 com base na ISO 9000:2005) 
 
Ação Preventiva: 
Ação para eliminar a causa de uma não-conformidade em potencial ou outra 
situação indesejada em potencial. OBSERVAÇÃO: A ação preventiva é tomada para 
prevenir a ocorrência, enquanto que a ação corretiva é tomada para prevenir a 
recorrência. (ISO 9000:2005) 
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Realização do Produto: 
Obtenção de um produto com os atributos de qualidade apropriada para atender às 
necessidades de pacientes, profissionais de atendimento à saúde, e requisitos de 
autoridades regulatórias (incluindo a conformidade à autorização para 
comercialização) e de clientes internos. (ICH Q10) 
 
Qualidade: 
O grau no qual um conjunto de propriedades inerentes de um produto, sistema ou 
processo atende aos requisitos. (ICH Q9) 
 
Manual da Qualidade: 
Documento que especifica o sistema de gestão da qualidade de uma organização. 
(ISO 9000:2005) 
 
Objetivos da Qualidade: 
Um meio para traduzir a política e estratégias da qualidade em atividades 
mensuráveis. (ICH Q10) 
 
Planejamento da Qualidade: 
Parte da gestão da qualidade com foco na definição de objetivos da qualidade e 
especificação de processos operacionais e recursos relacionados necessários para 
atender aos objetivos da qualidade. (ISO 9000:2005) 
 
Política da Qualidade: 
Intenções globais e direção de uma organização relacionadas à qualidade, como 
expressas formalmente pela gestão sênior. (ISO 9000:2005) 
 
Gerenciamento de Riscos da Qualidade: 
Um processo sistemático para a avaliação, controle, comunicação e revisão dos 
riscos da qualidade do produto (medicinal) ao longo do ciclo de vida do produto. 
(ICH Q9) 
 
Gestão Sênior: 
Pessoa(s) que dirige(m) e controla(m) uma empresa ou centro nos níveis mais altos 
com a autoridade e responsabilidade para mobilizar recursos dentro da empresa ou 
centro. (ICH Q10 com base em parte na ISO 9000:2005) 
 
Estado de Controle: 
Uma condição na qual o conjunto de controles fornece, de maneira consistente, a 
garantia de contínuo desempenho do processo e qualidade do produto. (ICH Q10) 
 
 

http://www.idrac.com/scripts/imstool/imsfrm.dll?cmd=ref&inf1=/infos/EU/00055386.htm&lnk1=/pdf/EU/00055386.pdf
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ANEXO 1 
Oportunidades em Potencial para Reforçar a Ciência e Abordagens 
Regulatórias com Base no Risco * 
*Observação: Este anexo reflete as oportunidades em potencial para reforçar as 
abordagens regulatórias. O processo regulatório real será determinado por região. 
 

Cenário Oportunidade em Potencial 

1. Conformidade com GMPs Adesão – status quo 

2. Demonstrar sistema eficaz de 
qualidade farmacêutica, incluindo 
a utilização efetiva de princípios 
de Gerenciamento de Riscos da 
Qualidade (por exemplo, ICH Q9 
e ICH Q10). 

Oportunidade para: 
(e) aumentar a utilização de 

abordagens com base no risco 
para inspeções regulatórias. 

3. Demonstrar compreensão do 
produto e processo, incluindo a 
utilização efetiva de princípios de 
Gerenciamento de Riscos da 
Qualidade (por exemplo, ICH Q8 
e ICH Q9).  

Oportunidade para: 
(f) facilitar a avaliação da qualidade 

farmacêutica com base na 
ciência; 

(g) possibilitar abordagens 
inovadoras para validação do 
processo; 

(h) estabelecer mecanismos de 
liberação em tempo real. 

4. Demonstrar sistema eficaz de 
qualidade farmacêutica e 
compreensão do produto e 
processo, incluindo a utilização de 
princípios de Gerenciamento de 
Riscos da Qualidade (por 
exemplo, ICH Q8, ICH Q9 e ICH 
Q10). 

Oportunidade para: 
(i) aumentar a utilização de 

abordagens com base no risco 
para inspeções regulatórias; 

(j) facilitar a avaliação da qualidade 
farmacêutica com base na 
ciência; 

(k) otimizar os processos de 
alteração pós-aprovação com 
base na ciência e risco para 
maximizar os benefícios da 
inovação e melhoria contínua; 

(l) possibilitar abordagens 
inovadoras para validação do 
processo; 

(m) estabelecer mecanismos de 

http://www.idrac.com/scripts/imstool/imsfrm.dll?cmd=ref&inf1=/infos/EU/00055386.htm&lnk1=/pdf/EU/00055386.pdf
http://www.idrac.com/scripts/imstool/imsfrm.dll?cmd=ref&inf1=/infos/EU/00055386.htm&lnk1=/pdf/EU/00055386.pdf
http://www.idrac.com/scripts/imstool/imsfrm.dll?cmd=ref&inf1=/infos/EU/00054099.htm&lnk1=/pdf/EU/00054099.pdf
http://www.idrac.com/scripts/imstool/imsfrm.dll?cmd=ref&inf1=/infos/EU/00055386.htm&lnk1=/pdf/EU/00055386.pdf
http://www.idrac.com/scripts/imstool/imsfrm.dll?cmd=ref&inf1=/infos/EU/00054099.htm&lnk1=/pdf/EU/00054099.pdf
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liberação em tempo real. 
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ANEXO 2 
 
 

Anexo 2 
 

Diagrama do Modelo do SISTEMA FARMACÊUTICO DA QUALIDADE ICH Q10 
 

 
 
Este diagrama ilustra as principais características do modelo de SISTEMA 
FARMACÊUTICO DA QUALIDADE (SFQ) ICH Q10. O SFQ abrange o ciclo de vida 
completo de um produto, incluindo o desenvolvimento farmacêutico, transferência de 
tecnologia, fabricação comercial e descontinuação do produto, como ilustrado na 
porção superior do diagrama. O SFQ reforça os GMPs regionais, como ilustrado no 
diagrama. O diagrama também ilustra que GMPs regionais aplicam-se à fabricação 
dos produtos sob investigação. 
 
A próxima barra horizontal ilustra a importância de responsabilidades de gestão 
explicadas na Seção 2 para todos os estágios do ciclo de vida do produto. A barra 
horizontal seguinte lista os elementos do SFQ que servem como os suportes 
principais sob o modelo do SFQ. Estes elementos deverão ser aplicados de maneira 
apropriada e proporcional a cada estágio do ciclo de vida, reconhecendo as 

Sistema da Qualidade Farmacêutica 
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do Produto 
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Gestão do Conhecimento 

Gerenciamento de Riscos da 
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Sistema de Monitoramento do Desempenho do Processo & da Qualidade do Produto 

Sistema de Ação Corretiva / Ação Preventiva (CAPA) 
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oportunidades para identificação de áreas para melhoria contínua. 
 
O conjunto inferior de barras horizontais ilustra os capacitadores: gestão do 
conhecimento e gerenciamento do risco da qualidade, que são aplicáveis ao longo 
dos estágios do ciclo de vida. Estes capacitadores suportam os objetivos do SFQ de 
atingira a realização do produto, estabelecer e manter um estado de controle, e 
facilitar a melhoria contínua. 
 
 

Glossário de Siglas 
 
Inglês   Português 
API   IFA: Ingrediente Farmacêutico Ativo 
CAPA   ACAP: Ação Corretiva, Ação Preventiva  
CGMP  CBPF: Boas Práticas de Fabricação atualizadas 
CQAs   ACQ: Atributos Críticos de Qualidade  
CTD   DTC: Documento Técnico Comum 
DOE   DDE: Delineamento de Experimentos 
FMEA   MAFE: Análise de Modo de Falhas e Efeitos 
FMECA   MFEAC: Análise de Criticalidade, de Modo de Falhas e Efeitos  
Design Space  FP: Formato do Projeto 
FTA   AAF: Árvore de análise de falha 
GAMP   BPFA: Boas Práticas de Fabricação Automatizadas 
HACCP  APPCC: Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle 
ICH Conferência Internacional para Harmonização dos  

Requerimentos Técnicos para Registro de Produtos 
Farmacêuticos para  Uso Humano  

PAT   ATP: Tecnologia Analítica do Processo 
PCC   PCC: Pontos Críticos de Controle 
PHA   APP: Análise Preliminar de Perigos 
PQS   SFQ: Sistema Farmacêutico da Qualidade 
QbD   CQP:  Concepção da Qualidade no Projeto 
QRM    GRQ: Gerenciamento de Riscos da Qualidade 
RTR    LTR: Liberação em Tempo Real 
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